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Villkorade lov eller startbesked enligt PBL 4 kap. 14 § 1  
- planbestämmelsens förekomst och tillämpning i detaljplaner 

Sammanfattning 
I arbetet för en hållbar utveckling är frågorna angående mark- och vattenområdens 
användning högst central. För att uppnå effektiv användning är det grundläggande att mark- 
och vattenområden används för de ändamål som de anses mest lämpade för. I vissa fall kan 
åtgärder behöva utföras för att ett område ska bli lämpligt för sitt ändamål. För att säkerställa 
att åtgärderna utförs, innan användningen av marken ändras, kan villkor om detta läggas in 
som planbestämmelse i detaljplan. Planbestämmelsen kallas villkor för lov eller startbesked. I 
denna studie behandlas villkor som är beroende av att en anläggning byggs ut. Paragrafen för 
detta återfinns i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 14 § 1.  

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur Sveriges kommuner 
använder sig av planbestämmelsen. För att komma fram till detta kartlägger studien vilka 
kommuner som använder sig av planbestämmelsen och i vilken utsträckning. Vidare studeras 
också i vilka sammanhang som planbestämmelsen används. Studien undersöker dessutom 
definitioner av begrepp i PBL, förarbeten och rättspraxis samt hur kommunerna tolkat några 
av begreppen. För att undersöka detta användes både en kvantitativ, kvalitativ och juridisk 
metod. I studien granskas samtliga 290 kommuners detaljplaner som vann laga kraft under 
år 2016. 

Resultatet av studien visar att bland totalt 1142 detaljplaner återfanns planbestämmelsen i 36 
utav planerna. Användning av planbestämmelsen förekommer bland 25 kommuner med en 
geografisk spridning över nästan hela landet, med viss koncentration vid Sveriges landsgräns. 
I detaljplaner vid strand- samt fjällnära lägen syntes en frekvent användning av villkorade lov 
eller startbesked. I resultatet framkom även att planbestämmelser avseende anläggningar för 
avlopp finns högst representerade, därefter anläggningar för vatten följt av trafik. 
Användning av villkor avseende energi finns med i endast ett sammanhang. De begrepp som 
berörs i resultatet är komma till stånd och väsentlig ändring. Utredningar av definitioner för de 
olika begreppen i paragrafen visar att det i PBL, förarbeten eller rättspraxis inte finns tydliga 
definitioner. Resultatet visar att kommunernas tolkning av begreppet komma till stånd i de 
flesta fall överensstämmer med det som kan bedömas rimligt för att uppfylla syftet med 
planbestämmelsen. 
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Villkorade lov eller startbesked enligt PBL 4 kap. 14 § 1  
- planbestämmelsens förekomst och tillämpning i detaljplaner 

Conditions for permit or starting clearance according to the Planning 
and Building Act 4 Chap. 14 § 1  
- the plan regulations existence and application in detail development plans 

Abstract 
The questions about the use of land and water plays a central part in the work for a 
sustainable development. To achieve an efficient usage, it’s important that land and water is 
used for the purpose it’s most suited for. In some cases, different actions are necessary for 
an area to be suitable for its purpose. To ensure that actions are executed, before the usage 
of land changes, different conditions can be established as a plan regulation in detail 
development plans. The plan regulation is called conditions for permit or starting clearance. This 
study address the conditions dependent of a facility development. The paragraph can be 
found in the Planning and Building Act 4 Chap. 14 § 1. 

The main purpose of this study is to investigate if and in such case how the municipalities of 
Sweden use the plan regulation. To achieve this the study mapped which municipalities that 
use plan regulations and in what extent. It’s also investigated in what context the plan 
regulations are used. The study also examines definitions of terms stated in the Planning and 
Building Act, preparatory work or legal praxis and how the municipality interpret some of 
these terms. To investigate this fact both a quantitative, qualitative and legal method were 
used. The study covers all the detail development plans that went into legal force during 2016 
among all the 290 municipalities in Sweden.  

The result of the study discovered that 36 out of 1142 detail development plans included 
plan regulations. The use of the plan regulation was discovered in 25 municipalities almost 
all over the country, with certain concentration at the border of Sweden. The study shows 
that plan regulations was frequently used in detail development plans close to waterfronts 
and alps. The result also shows that plan regulations were most represented in cases of 
sewerage facilities, followed by water supply facilities and traffic. The use of plan regulations 
when it comes to energy facilities was only represented in one case. The terms that is 
concerned in the result is carry out and significant changes. Investigations of the definitions of 
the different terms in the paragraph shows that there weren’t any clear definitions in either 
Planning and Building Act, preparatory work or legal praxis. Most of the cases shows that 
the municipality interpret the term carry out according with what is reasonable to fulfil the 
purpose of the plan regulation.  
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Förord 
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- planbestämmelsens förekomst och tillämpning i detaljplaner 

1 Bakgrund 
Människan påverkar i allra högsta grad den förändring och utveckling som sker i den fysiska 
miljön, i vilken mark och vatten är tillgångar som på många sätt går att forma för ett specifikt 
ändamål. Det finns flera olika ändamål som mark och vatten kan förändras för och det är 
många avvägningar som måste göras för att kunna bestämma för vad, eller snarare för vilket 
ändamål, som ett specifikt markområde ska användas till. När förändring av 
markanvändningen sker handlar det dessutom inte bara om att exploatera utan även om att 
bevara.1 Den fysiska planeringen har som uppgift att utveckla en ändamålsenlig bebyggelse 
och teknisk infrastruktur med hänsyn till miljön, skapa en rik vardagsmiljö och förbättra det 
lokala inflytandet.2 Markens användning är därmed inte bara förknippad till rättigheter, utan 
också skyldigheter.  

I Sverige består mer än hälften av marken av skogsmark, därtill finns bland annat 
jordbruksmark, myr, vatten och berg. Ungefär tre procent av all mark är så kallad bebyggd 
mark. I begreppet bebyggd mark ingår områden för permanent- och fritidshus, 
verksamhetsområden och dessutom det som står för nästan hälften av användningen, 
nämligen områden för infrastruktur.3 Vad vi ska använda vår mark till i Sverige bestäms till 
stor del av våra kommuner då det är de som planlägger all mark och vatten.4 För att kunna 
bestämma vilken markanvändning som ska planläggas är det flera avvägningar som behöver 
göras och många av dem kan inte bara se till dagens behov.  

Under FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro år 1992 myntades ett uttryck som idag får en allt 
mer framstående roll inom den fysiska planeringen, nämligen hållbar utveckling. Det finns 
flera definitioner av hållbar utveckling och dess innebörd ses som en process som är i ständig 
förändring. Det som nämns i miljöbalkens (MB) första paragraf, är den definition som 
framfördes i Brundtlandskommissionens rapport några år innan miljökonferensen i Rio, och 
som är en accepterad definition.5 I denna beskrivs det att nuvarande och kommande 
generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare nämns det att för 
möjliggörandet av detta måste miljön skyddas och vårdas genom att människan inte bara ser 
sin rätt utan också tar sitt ansvar.6 Begreppet hållbar utveckling brukar delas in i tre kategorier 
vilka är social, ekologisk och ekonomisk. Inom den fysiska planeringen kan den sociala 
handla om bland annat urbanitet, kulturell förankring, servicetillgång och mötesplatser. Den 
ekologiska syftar exempelvis på energisystem, återvinning, transporter, tillgång till 
grönområden, djur- och växtliv. Ekonomiska kan beröra områden som investeringar, tillgång 
till arbetskraft, näringsliv och pålitlig infrastruktur. Många av dess frågor berör inte bara ett 
av perspektiven utan i många fall flera eller samtliga.7  

1 Nyström & Tonell. Planeringens grunder, s. 15 
2 Nyström & Tonell. Planeringens grunder, s. 173 
3 SCB. Mindre än tre procent av marken i Sverige är bebyggd 
4 PBL (2010:900) 1 kap. 2 § 
5 Nyström & Tonell. Planeringens grunder, s. 125 
6 Miljöbalken (1998:808) 1 kap. 1 § 
7 Nyström & Tonell. Planeringens grunder s. 126–137 och 159–162 
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I samband med att MB utkom år 1999 beslutade riksdagen om 15 miljökvalitetsmål, som 
idag är 16 mål,8 och dessa beskriver vad miljöarbetet i Sverige ska leda till. Ett av 
miljökvalitetsmålen är god bebyggd miljö, vilket syftar till att den byggda miljön ska vara en 
hälsosam livsmiljö, natur- och kulturvärden ska tas till vara på samt byggnader och 
anläggningar ska utformas på ett miljöanpassat sätt. Det här ska tillsammans främja en 
långsiktigt god hushållning av vatten, mark och andra resurser. I miljökvalitetsmålet 
återkommer begreppet hållbar utveckling, som något som ska eftersträvas inom samtliga 
ämnesområden där miljömålet kan komma att aktualiseras.9 En hållbar utveckling ska 
därmed appliceras vid allt från samhällsplanering till lokalisering och utbyggnad av 
infrastruktur.10 Boverket är den myndighet som ansvarar för miljökvalitetsmålets efterlevnad 
och det är också de som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 
Grunden för deras arbete är PBL.11  

I PBL finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten. Redan i den första 
paragrafen görs anknytningen till en hållbar utveckling där det beskrivs att bestämmelserna i 
lagen syftar till att främja en samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden och 
långsiktig hållbar livsmiljö för dagens samhälle och kommande generationer.12 Dessutom ska 
MB tillämpas i flera delar av lagen som berör hushållning med mark- och vattenområden.13 
Planläggningen av mark- och vattenområden ska ta hänsyn till bland annat natur- och 
kulturvärden samt främja en social livsmiljö tillgänglig och användbar för alla. Vid 
planläggning ska också hushållning med mark, vatten och energi eftersträvas samt en god 
ekonomisk tillväxt.14 Utöver detta ska mark- och vattenområden användas till det som de är 
mest lämpade för. Vilket ändamål som områdena ska användas till beror på deras läge, 
egenskaper och behov.15 För att kunna uppnå kraven i PBL går det inte att bara tänka 
kortsiktigt utan det krävs även ett långsiktigt tänk. I och med detta är det också viktigt att 
områden nyttjas till det som de är mest passande för, så att en effektiv markanvändning 
eftersträvas. 

Mark som ska användas för bebyggelse kräver att vissa aspekter är uppfyllda för att den ska 
vara lämpad för just det ändamålet. Några av de aspekterna som styr hur bebyggelse ska 
lokaliseras är trafik, vattenförsörjning, avlopp och elektronisk kommunikation.16 I vissa fall 
finns inte dessa aspekter på platsen för byggandet och då kan det krävas vissa åtgärder innan 
marken är lämpad för ändamålet. Vem som ansvarar för att åtgärderna utförs kan skilja sig 
från fall till fall beroende på lokaliseringen av bebyggelsen. Fastighetsägaren eller kommunen 
är sådana fysiska eller juridiska personer som kan vara ansvariga för att åtgärderna uppfylls.17 

8 Nyström & Tonell. Planeringens grunder, s. 54 
9 Miljömål. God bebyggd miljö 
10 Naturvårdsverket. Precisering av God bebyggd miljö 
11 Boverket. Boverkets uppdrag 
12 PBL (2010:900) 1 kap. 1 § 
13 PBL (2010:900) 2 kap. 2 § 
14 PBL (2010:900) 2 kap. 3 § 
15 PBL (2010:900) 2 kap. 2 § 
16 PBL (2010:900) 2 kap. 5 och 6 §§ 
17 Boverket. Kunskapsbanken. Villkor för lov 
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För att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan dessutom vissa anläggningar behöva 
genomföras med hjälp av en gemensam lösning för flera fastighetsägare.18 

För att kunna bevara en god livsmiljö behöver vi tänka på konsekvenserna och i vissa fall 
även se på saker ur ett större perspektiv. De aspekter som framhållits angelägna för en hållbar 
utveckling är därför viktiga att de inte bara planeras för utan också genomförs. Vid den 
fysiska planering sker processen i flera steg där genomförandet kan ses som det sista steget.19 
Genomförandet kategoriseras i organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder. Samtliga åtgärderna är viktiga att hantera så att genomförandet sker på ett 
ändamålsenligt och samordnat sätt. 20 Att något genomförs som det planerats är inte alltid 
självklart eller lätt att säkerställa. Då någon annan än kommunen ansvarar för verkställandet 
av den fysiska miljön i sin helhet, kan krav för säkerställandet av detta behöva tillämpas.  

I PBL finns det flera delar som är riktade mot genomförande. En paragraf som kan användas 
i de fall där ett markområde inte är lämpad för ändamålet vid planeringstillfället, men som 
genom vissa anläggningsåtgärder skulle kunna bli lämpad, är PBL 4 kap. 14 § 1. 
Planbestämmelsen med lagstöd i paragrafen kallas villkor för lov eller startbesked. Då 
planbestämmelsen tillämpas ställs det inte bara krav på att anläggningsåtgärden ska 
genomföras, utan också att den ska ha kommit till stånd innan det att markanvändningen 
ändras. Det här är ett intressant tillvägagångssätt för hur genomförandefrågor kan regleras 
men frågan är om planbestämmelsen används vid fysisk planering. 

  

18 Nyström & Tonell. Planeringens grunder, s. 59 
19 Nyström & Tonell. Planeringens grunder, s. 90–94 
20 PBL (2010:900) 4 kap. 33 § 
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1.1 Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga hur frekvent som en planbestämmelse enligt PBL 4 kap. 
14 § 1 används och av vilka kommuner. Arbetet ska även undersöka i vilka sammanhang 
som planbestämmelsen appliceras och om tolkning av vissa begrepp stämmer överens med 
vad som anges i PBL, förarbeten och rättspraxis. 

1.2 Frågeställningar 

Huvudfrågan i studien är om och i så fall hur Sveriges kommuner använder sig av 
planbestämmelsen enligt PBL 4 kap. 14 § 1.  

Delfrågor: 

• Vilka kommuner använder sig av planbestämmelsen och i vilken utsträckning? 

• I vilka sammanhang används planbestämmelsen? 

• Hur tolkas begreppen komma till stånd och väsentlig ändring i detaljplanerna i förhållande 
till det som anges i PBL, förarbeten och rättspraxis? 

1.3 Avgränsningar 
I studien undersöks samtliga detaljplaner som vann laga kraft under år 2016 från alla Sveriges 
290 kommuner. Undersökningen utgår ifrån granskandet av samtliga plankartor upprättade 
med stöd av PBL (2010:900) och planbeskrivningen har endast använts för att skapa 
ytterligare förståelse för dessa. Ändringar, tillägg och upphävande av detaljplaner samt 
områdesbestämmelser ingår inte i undersökningen.  
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2 Metod 
I metoden beskrivs relevant och bakomliggande metodteori för det tillvägagångssätt som 
valts för att uppnå studiens syfte. Metodteorin ger den vetenskapliga samt juridiska 
utgångspunkten för studiens genomförande. Studiens metodval ger ett tillvägagångssätt där 
reliabilitet, validitet och objektivitet är centrala delar. 

2.1 Vetenskaplig metodteori 
Två vetenskapssyner som präglar nästan all forskning är positivism och hermeneutik, vilka 
med fördel går att kombinera i en studie. Hermeneutik är läran om läsning samt tolkning21 
och vetenskapssynen har sitt ursprung i riktlinjer angående hur bibeln skulle tydas. Tolkning 
av världen och verkligheten ur mänsklig synvinkel är centralt. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt återfinns inom flera vetenskaper, däribland samhälls- och 
beteendevetenskap.22 Positivism har sin utgångspunkt i naturvetenskapen och handlar istället 
om att mäta olika företeelser samt studera satser som beskriver samband mellan händelserna. 
Det som inte går att mäta eller väga är därför inte intressant inom denna syn. En 
grundförutsättning och utgångspunkt inom det positivistiska synsättet är att världen är 
observerbar. Kunskap om verkligheten nås genom att observera samt genom att undersöka 
med hjälp av experiment.23 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Den hermeneutiska vetenskapssynen präglar i sin tur den kvalitativa metoden. I en kvalitativ 
metod görs ett urval som sedan undersöks. Det här kan i sin tur leda till nya urval som växer 
fram under undersökningens gång. I metoden tolkas urvalet och en förståelse av människans 
livsvärld försöker återfinnas i resultatet.24 Kvalitativa studier används då syftet är att bilda en 
bredare uppfattning för ett specifikt problem, en specifik situation eller händelse.25  

Kvalitativ textanalys är ett tillvägagångssätt där antingen innehållet i texterna systematiseras 
eller kritiskt granskas. De systematiserande undersökningarna kan handla om att lyfta fram 
och förklara det väsentliga innehållet i texter eller att klassificera innehållet under lämpliga 
rubriker. De kritiskt granskande undersökningarna innefattar att klargöra i vilken 
utsträckning en given argumentation lever upp till bestämda normer. Det kan också handla 
om att lyfta fram konflikter i samhället, till exempel enskilda och allmänna intressen som 
ställs mot varandra när det gäller markanvändning, för att sedan studera vilka regler som styr 
avvägningen vid just den situationen.26 

21 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. Metodpraktikan, s. 221 
22 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 105–105 
23 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 104–105 
24 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 271–276 
25 Björklund & Paulsson. Seminarieboken, s. 65 
26 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. Metodpraktikan, s. 210–212 
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2.1.2 Kvantitativ metod 
Den positivistiska vetenskapssynen kopplas ihop med den kvantitativa metoden. Den 
kvantitativa karaktäriseras av två eller flera mätbara egenskaper där den numeriska relationen 
undersöks. Mätbara data samlas in från verkligheten som sedan sammanställs i form av 
statistik och till sist analyseras.27 Kvantitativa studier omfattar endast information som kan 
mätas eller värderas numeriskt och möjlighet till generalisering är större än vid kvalitativa 
studier.28 Processen att genomföra en kvantitativ undersökning genomgår ofta tre faser vilka 
benämns planerings-, insamlings- och analysfasen.29  

Kvantitativ innehållsanalys används med fördel när förekomsten av olika kategorier i ett 
material studeras. Det kan handla om att mäta hur ofta en viss kategori förkommer samt hur 
stor plats i tid eller rum som kategorin tar. I den kvantitativa innehållsanalysen är just frekvens 
och utrymme två kriterier som spelar stor roll för relevans och värde. En stor mängd 
datamaterial studeras och tolkas utifrån vissa förutbestämda principer, därefter placeras de i 
rätt kategori där de senare kan räknas.30 Det är viktigt att kategorierna är väl genomtänkta 
och att de inte flyter in i varandra. Ibland måste kategorierna korrigeras under tidens gång, 
vilket eventuellt medför att visst material behöver ses över igen och tolkas utifrån de vidtagna 
förändringarna. Detta är såklart tidskrävande men det visar också att den kvantitativa 
innehållsanalysen är, ur positiv synpunkt, en flexibel metod.31 

2.1.3 Induktiv och deduktiv metod 
I en induktiv metod finns ingen förförståelse för det som undersöks, utan teorin skapas 
utifrån den fakta som upptäcks. Metoden passar ett undersökande angreppssätt för att 
upptäcka samband.32 

Den deduktiva metoden skapar teorin utifrån logiska system. En förförståelse för vad som 
eftersöks finns, vilket gör att metoden inte har en teorineutral utgångspunkt. En eller flera 
hypoteser formuleras för att sedan rättfärdigas.33 

2.1.4 Trovärdighet 
Tre mått som ligger till grund för en studies trovärdighet är validitet, reliabilitet samt 
objektivitet.34 Validitet är detsamma som giltighet och det handlar om i vilken utsträckning 
man verkligen mäter det som önskas mätas. Validitet beskriver således graden av hur korrekt 
observationen är och hur väl den lyckas beskriva verkligheten. Genom att vara observant på 
vilka felkällor som kan uppkomma kan giltigheten på en observation ökas. Möjliga felkällor 
är omgivande faktorer, begräsningar i vår mänskliga natur, selektiv uppmärksamhet, 

27 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 205–209 
28 Björklund & Paulsson. Seminarieboken, s. 65 
29 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 207–209  
30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. Metodpraktikan, s. 197–198 
31 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. Metodpraktikan, s. 204–207 
32 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 150–158 
33 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 159–163 
34 Björklund & Paulsson. Seminarieboken, s. 61 
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instruments inverkan och förutfattade meningar om vår omvärld.35 Reliabilitet handlar om 
en undersöknings pålitlighet. En grundförutsättning för reliabilitet är att kunna göra samma 
experiment vid upprepade tillfällen och då få samma observation. Även andra ska kunna göra 
experimentet och se samma iakttagelser. Det handlar också om graden av tillförlitlighet i 
mätningsinstrumentet, vilken kan höjas genom att mäta flera gånger.36 Reliabilitet innebär 
också att kunna undvika slump- och slarvfel under datainsamlingen samt under 
bearbetningen. Det räcker med andra ord inte med ett felfritt mätinstrument, utan det gäller 
att vara noggrann när det används.37 Ett sätt att öka både validiteten och reliabiliteten är 
triangulering, vilket innebär att använda flera olika metoder för att studera en och samma 
företeelse. På så sätt skapas en uppfattning ur flera olika perspektiv. Objektivitet kan ses som 
ett mått på i vilken grad studien är påverkad av författarens egna värderingar. Då en studie 
präglas av förutfattade meningar eller då författaren på något annat sätt har en bild av hur 
resultatet ska utspela sig är objektiviteten låg. För att öka objektiviteten är det viktigt att 
förklara och motivera de val som görs i studien samt återge källor på ett sakligt sätt.38 

2.2 Juridisk metod 
Sveriges juridiska regelsystem, eller med andra ord rättsordning, som idag tillämpas har en 
lång historisk utveckling bakom sig där den äldsta lag som hittats är daterad till år 1250.  En 
stor grundsten för den gällande lag vi har idag är det lagverk som riksdagen antog år 1734, 
vilket blev det första lagverk som gällde för hela landet.39  

Rättsordningen består i sin tur av flera rättsregler och med dem följer ett sanktionssystem, 
vilket innebär att avsteg från reglerna resulterar i en rättslig påföljd.40 Bland rättskällorna finns 
grundlagar, lagar, förordningar, föreskrifter och förarbeten. Grundlagarna är fyra till antalet 
och behandlar centrala frågor för landet såsom styrelseskick, medborgares fri- och rättigheter 
samt myndighetsutövningens grunder. Lagar är den primära rättskällan och stiftas av Sveriges 
riksdag, oftast på uppdrag från regeringen genom en proposition.41 All lag föregås av ett 
omfattande arbete vilket brukar kallas förarbeten och de har stor betydelse vid tolkning av 
rättskällan. I förarbetena är just propositionen, som är regeringens lagförslag till riksdagen, 
av stor vikt. Utöver själva lagförslaget innehåller propositionen en noggrann motivering och 
skäl bakom förslaget.42 Förordningar är rättsliga normer som stiftas av regeringen medan 
föreskrifter består av regler inom vissa sakområden som olika myndigheter utfärdar.43 

Rättsreglerna brukar grupperas utifrån civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt är regler för hur 
enskilda medborgare ska bete sig gentemot varandra och kan delas upp i familjerätt 

35 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 146–148 
36 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 146–148 
37 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. Metodpraktikan, s. 63 
38 Björklund & Paulsson. Seminarieboken, s. 61–63 
39 Lundberg. Juridik, s. 32–34 
40 Lundberg. Juridik, s. 32–34 
41 Melander & Samuelsson. Tolkning och tillämpning, s. 30–32 
42 Melander & Samuelsson. Tolkning och tillämpning, s. 42–44 
43 Melander & Samuelsson. Tolkning och tillämpning, s. 30–32 
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respektive förmögenhetsrätt. Offentliga rätten behandlar förhållandet mellan stat eller 
kommun och den enskilde medborgaren. Den består i sin tur av statsrätt, folkrätt och 
förvaltningsrätt.44 Rättsordningar kan se väldigt olika ut från land till land men de 
västerländska länderna brukar delas in i common law och civil law. Sveriges rättsordning 
brukar räknas in i den nordiska rättsfamiljen som ingår i civil law. Karaktäriserande för civil 
law är att lagtexten är ganska abstrakt och innehåller mycket civilrätt. I common law finns 
inte lika många delar av civilrätten med och lagregleringen är mer detaljerad. Det svenska 
rättssystemet skiljer sig dock lite från övriga länder med civil law, då civilrätten i jämförelse 
inte är så omfattande reglerad. Istället har förarbeten en stor betydelse för hur lagtext ska 
tolkas och tillämpas.45  

Domstolarna, ska med en oberoende och opartisk bedömning, uppnå rättstrygghet och 
rättssäkerhet för den enskilde i det svenska rättssystemet. I förhållande till riksdag, regering 
och andra myndigheter är domstolarna helt oberoende. I Sverige utgörs domstolarna av de 
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt specialdomstolarna. Bland 
de allmänna domstolarna finns tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen och 
förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätt, kammarrätt samt Högsta 
förvaltningsdomstolen, tidigare kallad Regeringsrätten. Specialdomstolarna avgör endast 
tvister inom specialområden och en av dessa domstolar är mark-och miljödomstolen.46 

Juristens arbete går ut på att tolka rättskällorna och detta lägger grunden för den svenska 
rättsordningen. Då ett avgörande blir utgångspunkt för vidare tillämpning skapas ett 
prejudikat. Rättskällorna är dock inte uttömmande och det finns situationer där uttryckliga 
riktlinjer saknas. För att skapa konformitet i beslutsfattandet är det därför viktigt att 
rättskällorna vid varje enskild situation bedöms med utgångspunkt i rättsordningen som dess 
helhet. Konformiteten skapar också en viss förutsebarhet och lägger en viktig grund för att 
enskilda individer ska vilja följa regelsystemet.47 

Fyra viktiga utgångspunkter i svensk lag är legalitets-, objektivitets-, proportionalitets- och 
likställighetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär att all offentlig makt ska ha stöd i lag48 
medan objektivitetsprincipen innebär att alla människor ska stå lika inför lagen samt att 
opartiskhet och saklighet ska vidtas.49 Proportionalitetsprincipen står för att en avvägning 
alltid ska ske mellan enskilda och allmänna intressen vid beslut.50 Likställighetsprincipen 
innebär att alla kommuner och landsting ska behandla sina respektive invånare med en 
objektiv syn, om inte sakliga skäl finns för avsteg.51  

44 Lundberg. Juridik, s. 37 
45 Nilsson. Juridiken, s. 25 
46 Sveriges Domstolar. Domstolarna 
47 Alexius. Svensk juristtidning. Något om juridik, etik och rättspolitik, s. 364 
48 RF (1974:152) 1 kap. 1 § 
49 RF (1974:152) 1 kap. 9 § 
50 PBL (2010:900) 2 kap. 1 § 
51 KL (1991:900) 2 kap. 2 §  
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2.2.1 Rättsdogmatisk metod 
Rättsdogmatik anses, tillsammans med rättshistoria, rättssociologi och rättsfilosofi, utgöra 
rättsvetenskap. Svensk rättsdogmatik har sin grund i ett rättspositivistiskt vetenskapsideal 
och flera positivistiska riktningar har utvecklats, bland annat logisk positivism. Syftet med 
rättsdogmatiken är att beskriva, systematisera samt tolka gällande rätt.52  

Det finns olika sätt att tolka gällande rätt, antingen görs en texttolkning, en systematisk 
tolkning eller en teleologisk tolkning. Texttolkning innebär att, med texten som grund, tolka 
orden samt hur uppbyggnaden av meningarna ser ut. Systematisk tolkning kan handla om att 
tolka regeln eller ett visst begrepp med utgångspunkt av andra bestämmelser i samma lag. 
Ett annat alternativt är att tolka utifrån placering i rättssystemet som helhet, till exempel 
genom att undersöka om ett visst begrepp finns nämnt även i annan lagstiftning och där har 
givits närmare innebörd. Teleologisk tolkning utgår från en viss bestämmelses syfte, funktion 
samt ändamål och i metoden kan därför förarbetena vara till god hjälp.53 

Utöver lagtexten, är prejudikat tungt vägande vid rättstillämpning och speciellt inom den 
svenska civilrätten.54 Ett prejudikats innebörd kan påverkas av den rättsvetenskapliga 
debatten, och rättsvetenskapen har en viktig roll i att systematisera och utvärdera de 
prejudikat som fastställs. Det finns flera sätt att läsa rättsfall på, och i boken Tolkning och 
tillämpning, framläggs ett möjligt tillvägagångssätt samt råd. Först klargörs vilka rättsfrågor 
som rättsfallet berör genom att bland annat studera intressen och parternas yrkanden. 
Därefter tolkas avgörandet i rättsfallet utifrån domskälen vilket leder till att generella 
slutsatser kan dras. Resultatet av tolkningen kan sedan appliceras på de omständigheter som 
förekommer i det specifika fallet. Bland annat kan skiljaktiga meningar och avgörande 
motiveringar vara intressant att studera. Slutligen kan rättsfallets avgörande jämföras med 
annan praxis av liknande karaktär.55    

2.3 Urval 
I studien ingår alla Sveriges 290 kommuner för att få ett tillräckligt stort underlag och en hög 
representativitet på studien. De detaljplaner som ingår ska ha vunnit laga kraft mellan 
datumen 1 januari och 31 december 2016. Valet på ett helt år föll sig naturligt utifrån 
inhämtad statistik på hur många detaljplaner som vunnit laga kraft under år 2016, då 
mängden ansågs vara en rimlig siffra att undersöka. Endast detaljplaner som vunnit laga kraft 
studeras eftersom det enbart är dem som ger juridiskt bindande konsekvenser för planens 
genomförande. Dessutom finns en risk att de detaljplaner som är i samråds-, gransknings- 
eller antagandeskedet blir ändrade fram till dess att de vunnit laga kraft. Då det varit otydligt 
vilket datum som planen vunnit laga kraft har lagakraftbevis varit till hjälp. Planer som är 
upprättade enligt ÄPBL ingår inte i studiens resultat då fokus ligger på hur planbestämmelsen 
ser ut och tillämpas enligt dagens PBL. I vissa fall angavs inte vilken lag som använts och då 

52 Olsen. Svensk juristtidning. Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 105 och 111 
53 Nilsson. Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, s. 54 
54 Melander & Samuelsson. Tolkning och tillämpning, s. 166 
55 Melander & Samuelsson. Tolkning och tillämpning, s. 186–188 
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har planbeskrivningen varit till hjälp. Om genomförandebeskrivningen är utlyft från 
planbeskrivningen kan det vara en indikation på att detaljplanen upprättats med ÄPBL, då 
det var lag på att genomförandet skulle redovisas i en egen handling. Ändring och tillägg av 
detaljplan har också uteslutits från studien då de i stort sett reglerar befintliga förhållanden 
och då får inte denna planbestämmelse tillämpas. Planbestämmelsen innehåller i sin helhet 5 
punkter men studien granskar endast detaljplaner utifrån punkt 1. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Genomförandet av studien är dels av kartläggande karaktär, och dels av deskriptiv samt 
explorativ karaktär. En kartläggning har använts för att se om kommunerna i Sverige 
använder sig av villkorade lov eller startbesked för att få en detaljplan genomförd. För att ta 
reda på detta har detaljplaner från alla Sveriges kommuner studerats. Den deskriptiva, 
beskrivande, delen har använts då grundläggande teori kring ämnet har presenterats. Den 
explorativa, undersökande, delen har utgjorts av att studera planbestämmelsens innebörd på 
ett djupare plan ur juridisk synpunkt. Detta har gjorts för att skapa en grundläggande 
förståelse för bestämmelsen utifrån ett helhetsperspektiv. Den undersökande delen har även 
bestått av att undersöka om och när planbestämmelsen används i detaljplaner. 

Eftersom en förförståelse för paragrafen och dess användningssätt finns har en deduktiv 
metod använts för delar av studien och utgångpunkten ligger då i teorin. Kunskap kring i 
vilken utsträckning och i vilket sammanhang som planbestämmelsen används har inte funnits 
inför studien och det har inte genomförts någon tidigare studie på detta. Därför har 
processen att gå igenom alla detaljplaner karaktäriserats av ett induktivt arbetssätt. 

I inledningen av studien har en litteraturstudie utförts för att kunna samla in mycket 
information under relativt kort tid. Flertalet hemsidor har granskats, bland annat Boverkets 
kunskapsbank. Genom detta sätt har både redan existerande samt ny kunskap inom området 
kunnat klarläggas för att bilda en teoretisk utgångspunkt för studien. Då flera olika källor 
studeras används datatriangulering som metod vilket stärker studiens trovärdighet.  

Även en juridisk metod har använts där främst lagtext, förarbeten, propositioner, 
lagkommentarer och rättsfall har studerats för att vidga den juridiska kunskapen om 
planbestämmelsen. Den juridiska metoden har bestått av både texttolkning, systematisk 
tolkning och teologisk tolkning för att bilda förståelse för gällande rätt. Texttolkning har 
använts då ord för ord i lagparagrafen tolkats var för sig. Bland annat har begrepp som 
väsentlig ändring och komma till stånd varit intressanta att studera närmre. Begreppen har 
genomgått en systematisk tolkning, eftersom de finns nämnda på fler ställen i PBL där 
bygglov berörs. Teologiska tolkning av lagparagrafen har använts då vi tolkat 
planbestämmelsens ändamål och användningssätt utifrån förarbeten, propositioner och 
lagkommentarer. Utifrån den nya fakta som samlades in kunde ett antal olika kategorier 
skapas som utgjort grunden för den mall som använts vid granskning av planbestämmelsens 
tillämpning vilken finns i bilaga A.  
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Studien har i nästa steg främst genomförts med hjälp av en kvantitativ metod, men med vissa 
inslag av en kvalitativ metod. I första hand har kommunernas hemsidor använts för att hitta 
material till undersökningen i form av detaljplaner som vunnit laga kraft under år 2016. För 
att få en förståelse för om alla detaljplaner finns presenterade på kommunens hemsida har 
datum då senaste uppdatering gjorts varit till hjälp. Om det funnits detaljplaner från både år 
2016 och tidigare år har vi antagit att alla som vann laga kraft under år 2016 finns 
representerade.   

Plankartan och dess administrativa bestämmelser har studerats för att kunna hitta den 
specifika planbestämmelsen kring villkorade lov eller startbesked. Om planbestämmelsen 
funnits med i plankartan har både kartan och tillhörande planbeskrivning sparats ner för mer 
detaljerad granskning. De första fem kommunernas detaljplaner studerades tillsammans av 
författarna för att säkerställa att en likvärdig bedömning gjordes. Granskningen av 
detaljplaner på kommunernas hemsidor har utförts var för sig, men sittande bredvid varandra 
för att kunna delge tankar, synpunkter och råd kring undersökandet. På så sätt har vi även 
kunnat ta hjälp av varandra då frågor uppstod kring bedömning. Då flera än en person 
utvärderar material används så kallad utvärderingstriangulering, och detta ökar studiens 
trovärdighet.  

Många av hemsidorna har inte tillhandahållit material, eftersom kommuner väljer att rensa 
bland sina detaljplaner och ta bort de äldsta. Dessutom väljer idag allt fler kommuner att 
enbart visa gällande detaljplaner genom en kartportal som inte kategoriserar materialet på ett 
lämpligt sätt för studien. Då ingen relevant information gått att utläsa via hemsidan har den 
aktuella kommunen fått ett mail med en förfrågan om att hjälpa oss med material till studien. 
Totalt har cirka 150 kommuner mejlats och de som inte svarat inom en viss tidsfrist ringde 
vi till. I viss mån har även en lista över detaljplaner som vunnit laga kraft utfärdad av 
Lantmäteriet kunnat hjälpa oss i plangranskningen.   

Planbeskrivningen har till viss mån fungerat som stöd till granskningen av plankartan, 
eftersom den ska beskriva hur planbestämmelsen ska genomföras och vilka konsekvenser 
den får. Vid tolkning av det som skrivits har studien varit kvalitativ. Bedömning av vad som 
redovisas i planbeskrivningen kring villkoret ska inte ses som något exakt resultat, utan en 
ungefärlig bild av hur kommuner går till väga då de använder planbestämmelsen. 

Då alla 1142 detaljplaner studerats hade slutligen 53 planer sparats ner. En kvantitativ 
innehållsanalys har genomförts på dessa för att se hur planbestämmelsen använts. De 
granskades ytterligare en gång av båda författarna vilket resulterade i att en del planer föll 
utanför ramen för studien. En del planbestämmelser ansågs ha stöd i PBL 4 kap. 14 § 4, vissa 
ansågs inte ha stöd i PBL 4 kap. 14 § 1 och en del detaljplaner upptäcktes vara upprättade 
enligt ÄPBL. Efter att de planerna sållats bort kvarstod 36 detaljplaner innehållande 
planbestämmelsen. En lista över kommunerna samt urklipp av planbestämmelserna återfinns 
i bilaga B.  

Detaljplanerna studerades mer i detalj vilket gjorde att vi kunde kategorisera dem i mallen 
utifrån tillämpning. Först granskades val av villkorad anläggning och huvudmannaskap. Då 
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huvudmannaskapet i en detaljplan var kommunalt har planbestämmelsens placering i 
plankartan granskats, detta gjordes inte då huvudmannaskapet var enskilt. Villkor enligt PBL 
4 kap. 14 § 1 är enbart möjligt i de fall där det inte är en anläggning som kommunen ska vara 
huvudman för. Det innebär att på allmän plats där kommunen är huvudman kan inte en 
planbestämmelse om villkorade lov eller startbesked användas, så därför granskades detta i 
planerna. Därefter studerades om en gemensamhetsanläggning fanns villkorad, om 
planbestämmelsen hade lagstöd utskrivet i plankartan och slutligen hur kommunerna tolkat 
begreppet komma till stånd.    

De slutliga 36 planerna har med hjälp av olika diagram och kartor kunnat presenteras i 
resultatdelen. Diagrammen har konstruerats i Excel och kartorna har framställts med hjälp 
av ArcGIS. Utifrån kartorna och diagrammen har mönster över vilka kommuner som 
använder planbestämmelsen kunnat utläsas, hur frekvent den används och för vilken kategori 
av anläggning. För presentation av antal och andel hittade planbestämmelser för respektive 
kommun har en sverigekarta med kommunindelning använts. Genom att föra in siffror från 
Excel-mallen i ArcGIS kunde två kartor skapas med två olika färgskalor som visar antal 
respektive andel planbestämmelser. Två kartor över Bergs kommun har skapats för att 
illustrera vilken miljö som planbestämmelsen använts i. Just dessa två varianter av miljöer 
har upptäckts i flertalet av planerna och därför kan kartorna ses som en generalisering av 
iakttagelsen. Plankartorna placerades över ett ortofoto och anpassades till varandra genom 
georeferering. Diagrammen och kartorna har lagt grunden för den analys som förts i 
resultatdelen.   

2.5 Metoddiskussion 
För att skapa en grund för att samla in material och kunna tolka resultatet har den juridiska 
metoden varit central för att kunna genomföra detta på ett tillförlitligt sätt. Svårigheter med 
metoden är att äldre lagtexter, förarbeten och rättspraxis även måste tolkas. Att granska en 
viss planbestämmelse och tolka den korrekt, kan vara svårt då en full förståelse för dess 
dåtida sammanhang är svårt att uppnå. Den rättspraxis som finns för paragrafen är för äldre 
formuleringar och försvårar tolkningen av dagens tillämpning. Det finns även flera begrepp 
som inte har någon uttalad definition och därav är svåra att tolka och använda. Under 
studiens gång har den juridiska metoden medfört att kategoriseringar som använts i den 
kvantitativa metoden har korrigerats efterhand, vilket resulterat i att materialet har behövt 
granskas flera gånger. 

I studien har en kvantitativ metod vid insamling och analys av data varit den mest lämpliga 
då en större mängd data ska samlas in. Det var också viktigt för studien att det var data från 
hela landet för att göra studien representativ och då passar en kvantitativ metod. Alla 
kommuner hade inte material tillgängligt via hemsidorna och det blev därför en utmaning att 
få tag på detaljplaner till studien. Den mänskliga faktorn kan påverka studiens data, både hos 
handläggarna på kommunen vad gäller tillhandahållandet av detaljplaner samt vår insamling 
av det åtkomliga materialet. I många fall har plankartorna varit begränsade vad gäller den 
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information som angetts, till exempel har inte datum för laga kraft redovisats samt vilken 
plan- och bygglagstiftning som använts. 

För att uppnå en djupare förståelse för planbestämmelsens tillämpning, är en kvalitativ metod 
att föredra, vilken kan utvecklas ytterligare i studien med till exempel intervjuer och enkäter. 
Sådana delar hade kunnat bidra till en större insikt i vilka sammanhang som 
planbestämmelsen används i. För att uppnå en generalisering bedömdes den kvantitativa 
innehållsanalysen som mest lämpad och tillräcklig.   
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3 Planläggning av mark och vatten 
Paragrafen som berörs i studien återfinns i PBL. I PBL finns bestämmelser för hur mark- 
och vatten ska och får planläggas. Lagstiftningen har funnits sedan år 1847 och har genom 
åren förnyats och förändrats. Ursprunget till PBL 4 kap. 14 § 1 återfinns i tidigare lagstiftning 
och för att ge en inblick i det historiska perspektivet hur lagstiftningen har förändrats, ges en 
genomgång av detta i följande avsnitt. Vid tillämpning av planbestämmelsen villkor för lov eller 
startbesked för att reglera mark- och vatten görs detta med hjälp av planer. En samlad bild av 
de planer som kommunen kan använda vid planläggning beskrivs därför också nedan. 

3.1 Plan- och bygglagens historia 
Den första planlagstiftningen som utkom var 1874 års byggnadsstadga. Ett stort huvudsyfte 
i denna var att reglera olika aspekter för att motverka brand. Krav angående gators bredd 
och behovet av frisk luft var några av de ämnen som reglerades i stadgan. I och med 1907 
års stadplanelag, lagen om stadsplan och utveckling, fick regleringen med planer ett rättsligt 
stöd. Om kungen eller regeringen, som var de som fastställde planerna, ville avvika från 
planen var de tvungna att få kommunens medgivande. Det kommunala inflytandet över 
planeringen av den fysiska miljön förstärktes med 1947 års byggnadslag (BL), även om det 
fortfarande inte var kommunerna som antog planerna. Den första plan- och bygglagen 
utkom år 1987 (ÄPBL) och efter denna behöll staten enbart sitt inflytande över56 
mellankommunala intressen, bestämmelser i MB samt frågor berörande människors hälsa 
och säkerhet.57 Ansvaret för att upprätta planerna hade redan tidigare flyttats över till 
kommunerna från markägarna. Idag finns det kommunala planmonopolet reglerat i PBL 1 
kap. 2 § där det står att planlägga användningen av mark och vatten är en kommunal 
angelägenhet. Dagens PBL trädde i kraft den 2 maj 2011 med vilken avsikten var att förenkla 
plan- och byggprocessen.58 Vid tolkning av planer som upprättats med stöd av äldre lagar 
används den lagstiftning som gällde när planen antogs. För att få reda på om och hur äldre 
bestämmelser ska gälla enligt dagens lagstiftning anges det i övergångsbestämmelser.59 I figur 
1 visas en illustration på de planformer som fanns i BL år 1947 och deras motsvarigheter i 
dagens PBL. 

56 Boverket. Kunskapsbanken. Plan- och bygglagstiftningens utveckling 
57 PBL (2010:900) 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 § 
58 Boverket. Kunskapsbanken. Plan- och bygglagstiftningens utveckling 
59 Boverket. Kunskapsbanken. Äldre planer och deras giltighet 
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Figur 1. Historisk benämning av planer 
Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind 

3.2 Kommunernas planarbete 
Det svenska planeringssystemet består av regionplan, översiktsplan, detaljplan samt 
områdesbestämmelser och det är kommunerna som ansvarar för dessa. Regionplaner 
används då två eller flera kommuner tillsammans vill planera hur den fysiska miljön ska 
utformas utifrån kommunöverskridande frågor. Översiktsplaner är något som alla Sveriges 
kommuner är skyldiga att ta fram och den ska omfatta hela kommunens yta. Översiktsplanen 
ska visa grunddragen och visionen för hur kommunen vill att miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras.60 Den är inte ett juridiskt bindande dokument utan endast vägledande för varje 
enskild kommuns planeringsverksamhet.61 Detaljplanen är avsedd för ett mindre område av 
kommunen där man vill reglera hur mark och vatten ska användas samt vilken bebyggelse 
som ska tillåtas.62 Detaljplanen är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren rätt att bygga i 
enlighet med planen, så kallad byggrätt.  

I PBL:s andra kapitel finns övergripande bestämmelser kring hur all planläggning av markens 
användning ska göras. Vid planläggning gäller en mycket viktig princip som säger att hänsyn 
ska tas till både allmänna och enskilda intressen. Det finns både allmänna samhällsbehov och 
enskilda intressen som behöver samordnas och vägas mot varandra för att Sverige ska få ett 
väl fungerande samhälle.63 En av många förutsättningar för att skapa ett väl fungerande 
samhälle är infrastrukturanläggningar av god beskaffenhet såsom anläggningar för 
kommunikation, vatten, avlopp, energi samt annan kommunal service.64 Mark- och 
vattenområden ska användas för de ändamål som områdena anses vara mest lämpade för. 
Hänsyn ska då tas till läge, beskaffenhet och behov samt att användningen ska främja en god 
hushållning från allmänt perspektiv.65 En hållbar utveckling är också något som 

60 Boverket. Så planeras Sverige 
61 PBL (2010:900) 3 kap. 3 § 
62 Boverket. Så planeras Sverige 
63 PBL (2010:900) 2 kap. 1 §  
64 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning, s. 11  
65 PBL (2010:900) 2 kap. 2 §  
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planläggningen ska ta hänsyn till.  Planeringen ska främja sociala aspekter genom en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder samt en 
livsmiljö tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. En god ekonomisk tillväxt och 
en effektiv konkurrens ska eftersträvas i planeringen. Ur ekologisk synpunkt ska hänsyn tas 
till hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt att goda miljöförhållanden i sin 
helhet ska prioriteras.66 Vid planläggning ska även bebyggelse placeras på en sådan plats som 
är lämpad för ändamålet ur flera aspekter. Bland annat ska hänsyn tas till att människors hälsa 
och säkerhet är tryggad samt möjligheterna till att ordna vattenförsörjning, avlopp, 
trafikanläggningar och energiförsörjning på platsen.67 

  

66 PBL (2010:900) 2 kap. 3 §  
67 PBL (2010:900) 2 kap. 5 § 
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4 Detaljplan 
När PBL 4 kap. 14 § 1 tillämpas som planbestämmelsen villkor om lov eller startbesked sker detta 
i detaljplaner. Planbestämmelser används i plankartan som är en av de två obligatoriska 
dokument, tillsammans med planbeskrivningen, som detaljplanen utgörs av. För att ge en 
teorimässig grund för den här formen av reglering, följer en beskrivning av detaljplanens 
mest centrala delar som berör tillämpningen av villkor för lov eller startbesked. 

En detaljplan är kommunens sätt att reglera hur mark- och vattenområden ska användas. Vid 
tillämpning av planbestämmelsen som berörs i studien sker detta med hjälp av en detaljplan. 
Planen bestämmer också var bebyggelse ska lokaliseras och hur den ska utformas. Genom 
det kommunala planmonopolet är det kommunen som bestämmer var, när och hur en 
detaljplan ska upprättas.68  

En detaljplan ska upprättas då ny sammanhållen bebyggelse ska uppföras samt när redan 
befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras och då regleringen behöver ske i ett 
sammanhang. Vid uppförande av enstaka byggnad eller byggnadsverk finns också tillfällen 
då detaljplan måste upprättas, om den tänkta användningen antas få betydande påverkan på 
omgivningen eller då uppförandet sker i område med stor efterfrågan på mark för 
bebyggande.69 

De tre olika markanvändningskategorier som finns då kommunen detaljplanelägger ett 
område är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Allmän plats är ytor avsedda för alla 
människor som till exempel natur, gator samt torg.70 Allmän plats kan ha antingen 
kommunalt, enskilt eller delat huvudmannaskap. Huvudmannen är skyldig att ansvara för 
utbyggnad, drift och underhåll av platserna. Grundprincipen är kommunalt 
huvudmannaskap men om särskilda skäl föreligger kan huvudmannaskapet läggas över på 
den enskilda, vanligtvis fastighetsägarna i området.71 Delat huvudmannaskap tillämpas då 
både en enskild och en kommunal huvudman finns. Kvartersmark är mark för enskild 
bebyggelse såsom bostäder, kontor och handelsverksamhet.72 Vattenområde finns inte 
definierat i PBL men Boverket anger att dessa ytor kan bestå av öppet vatten, badplatser eller 
hamnar.73 

I en detaljplan måste kommunen bestämma och ange de gränser som gäller för allmän plats, 
kvartersmark och vattenområden. Vid kommunalt huvudmannaskap måste användning och 
utformning av allmänna platser anges i detaljplanen. Användningen av kvartersmark och 
vattenområden ska alltid anges, oavsett val av huvudmannaskap.74 I en detaljplan måste även 
kommunen ange en genomförandetid på minst 5 och maximalt 15 år. Genomförandetiden 
börjar löpa från den dag då detaljplanen vinner laga kraft och den ska bestämmas utifrån 

68 Karlbro & Lindgren. Markexploatering, s. 28–30 
69 PBL (2010:900) 4 kap. 2 §  
70 PBL (2010:900) 1 kap. 4 §   
71 PBL (2010:900) 4 kap. 7 §  
72 PBL (2010:900) 1 kap. 4 §   
73 Boverket. Kunskapsbanken. Användning av vattenområde   
74 PBL (2010:900) 4 kap. 5 §  
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rimligheten att kunna genomföra planen.75 Detaljplanen får normalt inte ändras eller 
upphävas mot en fastighetsägares vilja så länge genomförandetiden löper.76 

4.1 Att ta fram en detaljplan 
Detaljplaneprocessen börjar med en idé om hur ett områdes markanvändning ska se ut eller 
bevaras på ett visst sätt. Den som vill att kommunen börjar upprätta en detaljplan måste 
ansöka om planbesked. Kommunen ska inom fyra månader meddela om man tänker inleda 
ett detaljplanearbete eller inte.77 Initiativ till att ta fram en ny detaljplan kan också komma 
från kommunen själva och då behövs inget planbesked.  

Förfarandet för att upprätta en ny detaljplan förändrades 1 januari 2015 i enlighet med 
propositionen En enklare planprocess 2013/14:126. Intentionen med förändringen är att 
planprocessen ska bli mer effektiv, vilket ansågs nödvändigt med tanke på den bostadsbrist 
som råder i Sverige. Planer som påbörjats mellan 1 maj 2011 och 31 december 2014 
handläggs med antingen normalt eller enkelt planförfarande. Från och med år 2015 är det 
enkla planförfarandet istället standardförfarande medan det normala planförfarandet idag 
innebär utökat förfarande.78 

För att kunna tillämpa ett standardförfarande måste detaljplanen stämma överens med 
kommunens översiktsplan, inte vara av stort intresse för allmänheten eller har betydande 
påverkan i övrigt. Den får inte heller antas påverka miljön i betydande utsträckning. Är någon 
av kriterierna inte uppfyllda används ett utökat planförfarande.79  

Då kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan ska det ut på samråd till olika myndigheter, 
kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster eller övriga som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. Under samrådet ska förslaget finnas tillgängligt för alla som vill ta del av det 
vilket ger möjlighet till insyn och påverkan. Vid utökat planförfarande ska de synpunkter och 
förslag som kommer in under samrådet mynna ut i en samrådsredogörelse.80  

Efter ytterligare arbete med planförslaget ska kommunen genom underrättelse meddela när 
förslaget ska finnas tillgängligt för granskning. Under granskningstiden finns ytterligare en 
chans till att påverka planförslaget. Kommunen samlar alla kommentarer i ett 
granskningsutlåtande tillsammans med förslag till hur planen kommer förändras med 
anledning av synpunkterna. Görs större förändringar måste kommunen hålla ytterligare ett 
granskningstillfälle.81 

Efter granskningstidens utgång är huvudregeln att kommunfullmäktige beslutar om att anta 
detaljplanen. Dock kan uppgiften delegeras vidare till kommunstyrelsen eller 

75 PBL (2010:900) 4 kap. 21 §  
76 Karlbro & Lindgren. Markexploatering, s. 33 
77 PBL (2010:900) 5 kap. 2, 4 och 5 §§   
78 Boverket. Processen för detaljplan från 1 januari 2015 
79 PBL (2010:900) 5 kap. 7 §   
80 PBL (2010:900) 5 kap. 11, 12 och 17 §§   
81 PBL (2010:900) 5 kap. 18, 23 och 25 §§   
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byggnadsnämnden då planen endast är av principiell betydelse.82 Efter ett beslut om 
antagande börjar en överklagandetid på tre veckor. Dock är det endast de berörda som 
lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen som har rätt att överklaga en 
plan vilket görs skriftligt till länsstyrelsen.83 En detaljplan som inte överklagas vinner slutligen 
laga kraft och blir juridiskt bindande.84 

4.1.1 Ändring av detaljplan 
Efter att genomförandetiden gått ut är det i högre grad möjligt att ändra planen. Ändring av 
detaljplan innebär att lägga till, förändra eller helt ta bort bestämmelser i ett detaljplanelagt 
område alternativt att minska den geografiska omfattningen av planen. Anledningen är att 
kunna göra planen aktuell och anpassa den till nya förhållanden, utan att behöva gå igenom 
hela lämplighetsbedömningen på nytt. I de allra flesta fall räcker ett standardförfarande för 
den här processen och ändringen görs i ursprungsplanen. När denna vunnit laga kraft är det 
detaljplanen i sin ändrade form som gäller.85 

I ett detaljplanelagt område bestäms markanvändningens ändamål med hjälp av detaljplanens 
syfte. Det här ändamålet gäller tills dess att detaljplanen blir ersatt av en annan detaljplan eller 
blir upphävd. Ändring av detaljplan går endast att göra då ändringen stämmer överens med 
planens syfte och övriga bestämmelser. Innebär en ändring att detaljplanens ändamål, eller 
huvudsyfte, ändras bör den gamla planen istället ersättas med en ny detaljplan. Då utökning 
av byggrätter görs för att möjliggöra permanentboende i ett område med begränsade 
byggrätter som har syftet att säkerställa karaktären av fritidshusområde, bör kommunen 
överväga om det är förenligt med syftet eller om en ny detaljplan behöver tas fram.86 

4.2 Plankarta och planbestämmelser 
En detaljplan består av en plankarta som visar hur planområdet delas upp för olika ändamål 
samt vilka bestämmelser som gäller för respektive område. Detaljplanens storlek, med andra 
ord plankartans geografiska område, får inte vara större än vad som behövs med hänsyn taget 
till planens syfte och genomförandetid.87 Plankartan med tillhörande bestämmelser är den 
del av detaljplanen som är juridiskt bindande. 

Användningen av mark regleras i detaljplanens plankarta med hjälp av planbestämmelser. 88 
Vilka planbestämmelser som används beror på vad som behövs för att uppnå detaljplanens 
syfte, men samtliga bestämmelser måste ha stöd och kunna hänvisas till en paragraf i PBL:s 
4 kap. En rekommendation från Boverket är därför att lagstödet till varje planbestämmelse 

82 PBL (2010:900) 5 kap. 27 §  
83 PBL (2010:900) 5 kap. 29 § och 13 kap. 3 §  
84 PBL (2010:900) 5 kap. 32 §   
85 Boverket. Kunskapsbanken. Ändring av detaljplan 
86 Boverket. Kunskapsbanken. För vad kan en detaljplan ändras 
87 PBL (2010:900) 4 kap. 31 § 
88 PBL (2010:900) 4 kap. 30 § 
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ska redovisas i plankartan. Det ska också avvägas och tydligt framgå vilken verkan varje 
planbestämmelse får.89  

Det finns bestämmelser som ska finnas med90 och sådana som får finnas med,91 och dessa 
kan gälla för hela eller delar av planområdet. Regleringen av marken, och användningen av 
planbestämmelserna, ska inte vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå planens 
syfte.92 Planbestämmelserna kan formuleras och uttryckas på flera olika sätt däribland såsom 
krav, begränsningar, förbud och villkor. Pågående markanvändning behöver inte förändras 
så att den stämmer överens med nya planbestämmelser.93 Däremot verkar bestämmelserna 
när markanvändningen ändras, vilket innebär att de tillämpas vid till exempel 
bygglovsprövningen.94 

I detaljplanen anger kommunen gränser och användningen för allmän plats, kvartersmark 
och vattenområden.95 Inom gränserna anges planbestämmelser för att styra hur området 
inom gränserna får användas. Utformningen av området regleras med hjälp av 
egenskapsbestämmelser vilka kan styra hur området ska nyttjas, skyddas eller ordnas. För 
möjliggörandet av att detaljplanen går att genomföra kan olika administrativa bestämmelser 
användas.96 

4.2.1 Administrativa planbestämmelser 
Planbestämmelser som är administrativa reglerar bestämmelser såsom genomförandetid, 
huvudmannaskap samt villkor för lov eller startbesked och de går att tillämpa för alla 
markanvändningskategorier. Administrativa bestämmelser som gäller för delar av 
planområdet betecknas generellt med ett gement a. De som gäller hela planområdet behöver 
inte anges med någon särskild beteckning på plankartan, utan anges i listan med 
planbestämmelserna.97 

4.2.2 Markreservat 
Markreservat för flera olika ändamål kan läggas in med bestämmelser, som då reserverar 
området ifråga för det specifika ändamålet.98 Ändamålen ska vara allmännyttiga och de som 
PBL ger stöd till är ledningar, anordningar för elektroniska kommunikationsnät, trafik-, väg- 
och energianläggningar.99 Markreservat kan också bestämmas för områden som ska vara 
tillgängliga för gemensamhetsanläggningar.100 Områden som regleras med markreservat får 
inte användas till något annat än det ändamål som det reserverats för. Det innebär däremot 

89 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 1.1.1–1.1.3 
90 PBL (2010:900) 4 kap. 5, 7 och 21 §§ 
91 PBL (2010:900) 4 kap. 6, 8–18, 26 §§ 
92 PBL (2010:900) 4 kap. 32 § 3 st. 
93 Boverket. Kunskapsbanken. Formulering av planbestämmelser 
94 PBL (2010:900) 9 kap. 30 § 
95 PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1–3 
96 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 7.1 och 8.1 
97 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 1.2 och 8.1 
98 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 8.3 
99 PBL (2010:900) 4 kap. 6 § 
100 PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 1 st. 
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inte att tvång eller säkerställande finns om att ändamålet för området genomförs. 
Planbestämmelsen i sig medför inte heller någon rättighet till att använda området till 
ändamålet, utan det måste fortfarande prövas av Lantmäterimyndigheten eller säkras i ett 
avtal med markägaren.101 

4.2.3 Fastighetsindelning och rättighetsområden 
Fastighetsindelningsbestämmelser kan införas för att reglera hur ett område ska vara indelat 
i fastigheter. Bestämmelser om rättighetsområden kan införas för ledningsrätter, servitut och 
liknande särskilda rättigheter. Bestämmelsen kan innebära att rättigheten antingen bildas, 
upphävs eller ändras. Det går också att reglera vilka anläggningar som ska utgöra 
gemensamhetsanläggningar, vilka som ska delta i dem och var de ska placeras.102 För att 
bestämmelser av dessa slag ska få införas är det vissa prövningar enligt 
fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (AL) och ledningsrättslagen (LL) som 
måste utföras, så att bestämmelserna är överensstämmande med vissa paragrafer i lagarna. 
Alla bestämmelserna prövas dock inte i samtliga lagarna.103 Prövningen av 
planbestämmelserna gäller bara under genomförandetiden och när den löpt ut behöver ny 
prövning av paragraferna ske vid genomförandet av bestämmelserna.104 

4.3 Planbeskrivning och plangenomförande 
Det ska finnas en planbeskrivning som förklarar planens innehåll, planeringsförutsättningar 
och syfte.105 Planbeskrivningen är en obligatorisk handling men den har ingen rättslig verkan 
och är därmed inte juridiskt bindande.106 Det ska tydligt förklaras hur planen ska förstås och 
genomföras.107 Överväganden mellan motstående intressen och som legat till grund för 
planens utformning ska också förklaras. Eventuella avvikelser från kommunens 
översiktsplan ska motiveras och om nödvändigt för att förstå planen ska även 
illustrationsmaterial finnas.108  

Detaljplanens genomförande syftar till att förverkliga planen och dess intentioner. Åtgärder 
som behöver vidtas kan vara av organisatorisk, teknisk, ekonomisk eller fastighetsrättslig 
karaktär. Därför ska också dessa fyra delar speciellt beskrivas i planbeskrivningens 
genomförandedel. I genomförandebeskrivningen ska även konsekvenser som planens 
genomförande medför för sakägare, övriga berörda och miljön finnas med.109  

101 Boverket. Kunskapsbanken. Markreservat för allmännyttiga ändamål/Markreservat för 
gemensamhetsanläggning 
102 PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 2 st.  
103 PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 3 st. 
104 Boverket. Kunskapsbanken. Bestämmelser om rättighetsområden 
105 PBL (2010:900) 4 kap. 33 §   
106 Boverket. Kunskapsbanken. Planbeskrivning 
107 PBL (2010:900) 4 kap. 31 §   
108 PBL (2010:900) 4 kap. 33 §  
109 PBL (2010:900) 4 kap. 33 §   

21 
 

                                                 



Villkorade lov eller startbesked enligt PBL 4 kap. 14 § 1  
- planbestämmelsens förekomst och tillämpning i detaljplaner 

En detaljplans genomförande är tänkt att ske under den genomförandetid som anges i 
detaljplanen och grundar sig på den planbeskrivning som upprättats.110 Vid exploatering är 
det många olika aktiviteter som ska samordnas. Bland annat ska allmänna platser samt 
anläggningar av olika slag såsom vägar, VA-ledningar och energianläggningar byggas ut. 
Byggnader för både enskilt och allmänt behov uppförs på kvartersmarken.111  

Vid kommunalt huvudmannaskap är kommunen skyldig att bygga ut allmän platsmark i 
enlighet med ortens sed, i takt med att bebyggelsen färdigställs.112 Kommunen kan välja att 
finansiera detta via skattemedel alternativt genom gatukostnader som då ska fördelas på ett 
skäligt och rättvist sätt. Gatukostnader kan tas ut områdesvist vilket innebär att kostnaderna 
för att bygga ut fördelas på fastighetsägarna i området utifrån en viss fördelningsmetod.113 
Kommunen kan också välja att ta ut gatukostnader per gatudel vilket innebär att alla 
fastigheter utmed gatan får betala för utbyggnaden. Normalt står varje fastighet för hälften 
av den del av kostnaden som avser gatan eller annan allmän plats framför fastigheten.114 Vid 
kommunalt huvudmannaskap står kommunen för framtida drift och underhåll av allmän 
plats.115 Om huvudmannaskapet ska vara delat finns både en kommunal och en enskild 
huvudman. Till exempel kan kommunen stå för gatorna medan fastighetsägarna tar hand om 
naturområdena.116 Då kommunen valt att tillämpa enskilt huvudmannaskap är det upp till 
fastighetsägarna att både bygga ut och finansiera de allmänna platserna i området. 
Fastighetsägarna bildar vanligtvis en gemensamhetsanläggning för att organisera framtida 
drift och underhåll.  

4.3.1 Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som anordnas gemensamt för flera fastigheter. 
Deltagandet är således inte anknutet till fastighetsägaren utan fastigheten i sig.117 Det är de 
deltagande fastigheterna som ansvarar för anläggande, drift och underhåll. Ändamålet som 
anläggningen skapas för ska vara av stadigvarande betydelse, vilket innebär att det inte är ett 
tillfälligt ändamål som den inrättas för. Exempel på ändamål som en 
gemensamhetsanläggning kan bildas för är väg och lekplats men det finns också ändamål 
som den inte kan inrättas för såsom en allmän vatten- och avloppsanläggning (VA-
anläggning).118  

För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas finns den flera krav i AL som måste 
vara uppfyllda, som till exempel väsentlighets-, båtnads- och planvillkoret. Vissa av kraven 
kan frångås om det finns överenskommelse om detta, medan vissa är tvingande. 

110 Boverket. Kunskapsbanken. Detaljplanens genomförande 
111 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning, s. 64 
112 PBL (2010:900) 6 kap. 18 §  
113 PBL (2010:900) 6 kap. 24 §   
114 PBL (2010:900) 6 kap. 25 §   
115 PBL (2010:900) 6 kap. 21 §   
116 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning, s. 65 
117 AL (1973:1149) 1 § 1 st 
118 Ekbäck. Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar,  
s. 35–52 
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Väsentlighetsvillkoret innebär att anläggningen inte får inrättas för en fastighet som det inte 
är väsentligt för att ingå. I båtnadsvillkoret bedöms om anläggningens fördelar överväger 
nackdelarna och i planvillkoret granskas gemensamhetsanläggningens överensstämmelse 
med detaljplanen.119 Bedömningar av detta sker av Lantmäteriet i en 
anläggningsförrättning120 som kan påkallas av bland annat ägaren till en fastighet som ska 
ingå i gemensamhetsanläggningen.121 

Då kommunen inte ansvarar för iordningställandet finns risk att de allmänna platserna med 
tillhörande anläggningar inte blir utbyggda i den standard som kommunen förväntar sig eller 
i vissa fall, inte utbyggda alls. Bestämmelser såsom PBL 4 kap. 14 § 1 i en detaljplan, som blir 
juridiskt bindande i och med att planen vinner laga kraft, kan då fungera som 
påtryckningsmedel. 

  

119 Ekbäck. Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar,  
s. 35–52 
120 AL (1973:1149) 4 § 
121 AL (1973:1149) 18 § 
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5 Lovärenden 
I paragrafen PBL 4 kap. 14 § 1 finns stöd för villkor av lov eller startbesked. Både lov och 
startbesked är två delar i processen inom lovärenden. Lov behövs för bygg-, mark- eller 
rivningsåtgärder och om lov för dessa beviljas behövs ett startbesked innan dessa åtgärder 
kan påbörjas. Det finns därmed skillnad på vad lov och startbesked innebär samt den 
praktiska tillämpningen av dessa. Då paragrafen ger stöd för att ställa villkor mot både lov 
eller startbesked ges en förklarning av dem, även processen vid handläggning av dessa 
beskrivs. 

5.1 Bygglov 
Enligt PBL är grundregeln att det krävs tillstånd för att uppföra byggnader och vissa andra 
anläggningar, och detta medges med hjälp av bygglov. Byggnad definieras enligt PBL 1 kap. 
4 § som:122 

”byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är 
varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en 
viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den,”123 

Bestämmelserna om bygglov återfinns i PBL:s nionde kapitel och där anges att en generell 
bygglovsplikt finns för nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnad.124 Med nybyggnad 
menas uppförande av en ny byggnad alternativt att en redan uppförd byggnad flyttas till ett 
nytt läge.125 Tillbyggnad innebär att en byggnad ändras samtidigt som volymen ökas. En 
balkong anses därför inte som en tillbyggnad. Däremot om balkongen skulle glasas in, klassas 
den som en tillbyggnad.126 Med ändring av byggnad menas att den helt eller delvis byter 
ändamål alternativt att ytterligare bostad, lokal för handel, industri eller hantverk inreds. Om 
en byggnad ligger inom detaljplanelagt område och byter färg, takmaterial eller 
fasadbeklädnad klassas det också som att den ändras.127  

Från den generella bygglovsplikten finns undantag. Bland annat finns ett undantag som 
medger att ekonomibyggnader avsedda för jord- eller skogsbruk får uppföras utanför 
detaljplanelagt område.128 Det finns även flera lättnader för en- och tvåbostadshus. Till 
exempel finns möjlighet att uppföra plank, murar, skärmtak samt en eller flera 
komplementbyggnader under vissa premisser. Detta innebär dock inte att andra lagar sätts 
ur spel. Byggnadsåtgärderna måste fortfarande vara förenliga med bestämmelser om markens 
användning enligt andra lagar än PBL. För kommunen finns möjlighet att utöka 

122 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning, s. 69 
123 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
124 PBL (2010:900) 9 kap. 2 §  
125 PBL (2010:900) 1 kap. 4 §  
126 Gustavsson. Bygglovsboken, s. 64 
127 PBL (2010:900) 9 kap. 2 §   
128 PBL (2010:900) 9 kap. 3 §  
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bygglovsplikten till att omfatta åtgärder som normalt inte kräver lov. Bygglovsplikten kan 
även inskränkas genom att kommunen bestämmer att vissa åtgärder ska vara helt lovfria.129  

Det krävs bygglov för att uppföra och förändra vissa anläggningar vilka finns uppräknade i 
plan- och byggförordning (PBF) 6 kap. 1 §. Det krävs också bygglov för att sätta upp, flytta 
eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden med detaljplan.130  

Bygglovsprövningen är ett sätt för kommunen att bedöma om byggprojekt är planenligt 
alternativt att det utanför planlagt område kan accepteras.131 Grundregeln är att byggprojekt 
inom detaljplanelagt område måste överensstämma med planen för att bygglov ska ges.132 En 
sådan total överensstämmelse har dock visat sig medföra problem på grund av mindre 
flexibilitet.133 Därför finns idag möjlighet till beviljat bygglov vid en liten avvikelse från 
detaljplan så länge planens syfte inte hindras eller då byggåtgärden är nödvändig för att 
området ska kunna nyttjas ändamålsenligt.134  

5.2 Marklov 
För att få bedriva schaktning och fyllning som gör att markytans höjdläge förändras avsevärt 
krävs marklov. Detta gäller inom detaljplanelagt område på allmän platsmark samt inom 
tomter.135 Vad som menas med att marknivån avsevärt förändras framgår varken av 
lagstiftning, förarbeten eller rättsfall men många kommuner hävdar att en halv meter gäller.136 
Bestämmer kommunen i detaljplan att ett visst höjdläge ska gälla, krävs inte marklov för att 
utföra schaktning och fyllning i syfte att få markens nivå planenlig.137 Det finns möjlighet att 
genom en planbestämmelse minska marklovsplikten till att inte omfatta schaktning eller 
fyllning i delar av, alternativt ett helt planområde.138 Kommunen kan också utöka lovplikten 
till att även omfatta trädfällning och skogsplantering inom detaljplanelagt område.139 

5.3 Rivningslov 
För att få riva antingen delar av eller en hel byggnad inom ett område med detaljplan fordras 
rivningslov, så länge kommunen inte anger annat i planen. Det behövs inget rivningslov för 
byggnader eller byggnadsdelar som får byggas utan bygglov. Detta gäller dock endast så 
tillsvida kommunen inte bestämmer det motsatta.140 Vad som avses med rivning är totalt 

129 Julstad. Fastighetsindelning och markanvändning, s. 70–74 
130 PBF (2011:338) 6 kap. 3 §   
131 Gustavsson. Bygglovsboken, s. 61 
132 PBL (2010:900) 9 kap. 30 § 
133 Gustavsson. Bygglovsboken, s. 91 
134 PBL (2010:900) 9 kap. 31 b § 
135 PBL (2010:900) 9 kap. 11 §  
136 Boverket. Kunskapsbanken. Marklov 
137 PBL (2010:900) 9 kap. 11 §   
138 PBL (2010:900) 4 kap. 15 §   
139 PBL (2010:900) 9 kap. 12 §   
140 PBL (2010:900) 9 kap. 10 § 
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borttagande av en byggnadskropp, inklusive stommen, ner till grunden. Att helt ta bort en 
del av en byggnad, till exempel en veranda, är också att betrakta som rivning.141 

5.4 Handläggningen 
Alla lovärenden hanteras av kommunens byggnadsnämnd och det är till den avdelningen 
som en ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov ska skickas till.142 Det är viktigt att 
ansökan består av de uppgifter, ritningar och andra handlingar som är nödvändiga för 
handläggning av ärendet.143 I samband med bygglov prövar byggnadsnämnden om åtgärden 
är förenlig med de krav som ställs på lämplighet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov 
utifrån det allmänna intresset.144 Dessutom måste utformningskraven avseende bl.a. form, 
färg, material samt tillgänglighet vara uppfyllda vid bygglovsprövningen.145 Under 
handläggningsprocessen kan byggnadsnämnden behöva lämna upplysningar och 
underrättelser till sökanden, och i vissa fall även ge berörda sakägare tillfälle att yttra sig kring 
lovärendet. Utifrån ansökan fattas ett beslut om beviljat eller inte beviljat lov av 
byggnadsnämnden. Av beslutet ska giltighetstid framgå samt eventuella villkor för lovet.146  

En överklagan av bygglov görs till byggnadsnämnden. Där görs en kontroll ifall den 
inkommit inom tidsfristen för överklagan. Kom den inom rätt tid skickas den vidare till 
länsstyrelsen och där behandlas överklagan vidare. Rätt att överklaga har den som på något 
sätt blir berörd av lovärendet.147 Det kan till exempel handla om en fastighetsägare som inte 
är nöjd med grannens bygglov till att bygga ut sitt hus eller sökanden själv om denne fått 
avslag på sin ansökan.148  

Innan bygg-, rivnings- eller markåtgärden får påbörjas måste ett startbesked erhållas från 
byggnadsnämnden.149 Innan startbesked ges ska byggherren kunna visa att åtgärden är 
förenlig med de tekniska krav som PBL 8 kap. 4 § och PBF 3 kap. ställer upp.150 För att 
byggnadsnämnden ska kunna bedöma detta måste byggherren lämna in förslag till 
kontrollplan samt de tekniska handlingar som krävs utöver själva ansökningshandlingarna.151 
Startbesked ska ges för åtgärder som uppfyller de krav som finns uppräknade i PBL 10 kap. 
23 §, där bland annat villkor med stöd av PBL 4 kap. 14 § finns omnämnd. Beslut om bygglov 
upphör att gälla om åtgärden som lovet beviljats för inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.152 

  

141 Prop. 1985/86:1 s. 706 
142 PBL (2010:900) 9 kap. 20 §  
143 PBL (2010:900) 9 kap. 21 § 
144 PBL (2010:900) 9 kap. 2 §  
145 PBL (2010:900) 8 kap. 1 §   
146 Boverket. Kunskapsbanken. Handläggning  
147 FL (1986:223) 22 § 
148 Gustavsson. Bygglovsboken, s. 160 
149 PBL (2010:900) 10 kap. 3 §    
150 Boverket. Kunskapsbanken. Startbesked 
151 PBL (2010:900) 10 kap. 18 §  
152 Gustavsson. Bygglovsboken, s. 135 
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6 PBL 4 kap. 14 § 1 
Paragrafen reglerar att fastighetsägaren eller byggherren är skyldig att se till att vissa åtgärder 
utförs innan markanvändningen får ändras. Ursprunget till paragrafen återfinns i BL från år 
1947 men fick grunden till sin nuvarande form i och med ÄPBL 5 kap. 8 §.153 Med den nya 
PBL bytte paragrafen plats i lagen till den nuvarande PBL 4 kap. 14 §.154 För detaljplaner som 
är påbörjade före den 2 maj 2011 gäller fortfarande den upphävda ÄPBL.155 Genom åren har 
paragrafen både omformulerats och fått tillägg, för att idag inkludera fem olika punkter. 
Punkterna två till fem som handlar om förändring av byggnadsverk och utfart, avhjälpande 
av markförorening, skyddsåtgärder och åtgärder för buller behandlas inte i studien.156 
Paragrafen PBL 4 kap. 14 § 1, vilken behandlas i studien, har följande lydelse. 

”I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär 
en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att  

1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte 
ska vara huvudman för, har kommit till stånd,”157 

Planbestämmelsen som hänvisar till paragrafen PBL 4 kap. 14 § 1 kallas villkor för lov eller 
startbesked. Det är en administrativ bestämmelse som kan användas på hela eller delar av 
planområdet och på alla kategorier av markanvändning. Planbestämmelsen markeras med ett 
gement a i plankartan och/eller i planbestämmelseförteckningen, vilket den gjorde även 
innan år 2015158 då vissa egenskapsbestämmelser flyttades till administrativa bestämmelser.159 
Bestämmelsen är av sådan art som får användas, vilket innebär att den inte måste finnas med, 
men kan användas i de sammanhang då det är nödvändigt för att uppnå planens syfte. 
Paragrafen som är stödet till planbestämmelsen innehåller flera olika delar som i följande 
avsnitt lyfts fram och behandlas. 

6.1 Villkor för lov eller starbesked 
En detaljplan ska möjliggöra genomförandet av den planerade bebyggelsen och andra 
rättigheter. Det som planen medger får villkoras endast i en begränsad omfattning och det 
är bara de villkorade åtgärderna som är angivna i PBL som får användas. Villkor kan bli 
aktuella att applicera på markområden som vid tillfället för planläggningen inte är lämpliga 
för det avsedda ändamålet, men som genom förberedelser kan bli lämplig.160 

153 Prop. 1985/86:1 s. 588–590 
154 Prop. 2009/10:170 s. 429 f och SFS (2011:335) 4 kap. 14 § 
155 Övergångsbestämmelser 2010:900 och SFS (2011:335) 
156 PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 
157 PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 
158 Boverket. Planbestämmelser för detaljplan 3 november 2012–1 januari 2015, s. 149 
159 Boverket. Konsekvensutredning av allmänna råd för planbestämmelser, s. 62 
160 Boverket. Kunskapsbanken. Villkor för lov 
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”I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked […] endast får ges under 
förutsättning att …”161  

Förberedelserna kan vara kostsamma och för att det ska vara motiverat att bekosta dem kan 
en detaljplan först behöva antas, då byggrätten ger en värdeökning. Om det läggs in villkor i 
detaljplanen ska det vara tydligt vilka åtgärder som krävs och dessa ska gå att genomföra. Det 
innebär att fastighetsägaren själv ska kunna påverka att åtgärderna utförs. Redan i 
planprocessen måste det därför utredas att åtgärden går att genomföra och effekterna måste 
beskrivas tydligt så att fastighetsägaren förstår vad det innebär för denne. Den villkorade 
bestämmelsen möjliggör därmed att åtgärderna genomförs innan markens användning 
ändras. Villkoret kan formuleras så att åtgärden antingen ska vara genomförd innan lov eller 
innan startbesked ges.162 

I paragrafen står det att lov kan villkoras. Lov syftar i detta avseende på både bygg-, mark- 
och rivningslov. När paragrafen för första gången lades in i ÄPBL var de enbart möjligt att 
villkora bygglov. I och med förändringarna i paragrafen med den nya PBL ansågs det finnas 
behov av att förändra den för att inkludera samtliga kategorier av lov. Det var framför allt på 
grund av ändring av formuleringen i paragrafens andra punkt där flyttning av byggnadsverk 
lades till, vilket det kan behövas rivningslov för. Det ansågs inte heller ligga några skäl mot 
att öppna upp paragrafen för att möjliggöra villkor mot alla kategorier av lov.163  

Paragrafen ändrades år 2015 så att den även ger möjlighet till att villkora startbesked, när det 
tidigare bara fanns möjlighet att villkora lov. För detaljplaner som har påbörjats innan den 1 
januari 2015 finns inte den möjligheten då de äldre föreskrifterna fortfarande gäller.164 I 
propositionen till lagändringen framhålls det att det finns praktiska tillämpningssvårigheter 
till att åtgärden som är villkorad ska vara genomförd redan innan lov kan ges. Det anses 
också mer praktiskt om åtgärden som villkoras kan genomföras i samband med ändringen 
av markanvändningen, eftersom arbetet då kan utföras i ett sammanhang. Om det tar lång 
tid från det att lov ges tills dess att det vunnit laga kraft, kan en entreprenör som etablerat sig 
på en byggarbetsplats få svårt att genomföra arbetet som planerat. Det påpekas också, 
grundat på tidigare erfarenheter, att osäkerhet finns kring om den villkorade åtgärden 
verkligen är genomförbar innan det tas ställning till detta i en lovprövning. Lagändringen 
ville öppna upp för vid vilken tidpunkt som en viss villkorad åtgärd behöver vara 
genomförd.165 

För att effektivisera händelseförloppet från det att lov ges till dess att markanvändningen får 
ändras, lades villkor avseende startbesked till i paragrafen. Den stora skillnaden som anses 
ligga till grund för att det skulle förkorta händelseförloppet är att grannarna kan överklaga 
ett bygglov men inte ett startbesked. Om det finns omständigheter som berör flera 
fastighetsägare och som ska lösas tillsammans kan det vid tvistiga förhållanden ta lång tid att 

161 PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 
162 Boverket. Kunskapsbanken. Villkor för lov 
163 Prop. 2010/11:63 s. 38 
164 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) (2014:900) 
165 Prop. 2013/14:126 s. 190–194 

28 
 

                                                 



Villkorade lov eller startbesked enligt PBL 4 kap. 14 § 1  
- planbestämmelsens förekomst och tillämpning i detaljplaner 

genomföra. Därmed skulle risken för att dra ut processen, mellan lov och ändrad 
markanvändning, hanteras och avklaras i lovprocessen. Det framhålls dock att i vissa fall 
såsom om den villkorade anläggningen kan ha betydelse för grannarna så bör det prövas 
redan i lovskedet om villkoret anses uppfyllt. I lovprövningen måste det anses passande att 
skjuta på genomförandet av den villkorade åtgärden. Finns det några som helst oklarheter 
angående om eller hur åtgärden går att genomföra ska tidpunkten för utförandet inte flyttas 
till startbeskedet. I och med tillägget om villkorat startbesked kan kommunen välja vid vilken 
tidpunkt som de anser det vara mest lämpligt, utifrån planeringsförutsättningarna, att ett 
villkor är uppfyllt.166 

För att kunna senarelägga villkor för en åtgärd till startbesked som redan i lagakraftvunna 
planer var villkorade mot lov, diskuterades någon form av övergångsbestämmelse. Då en 
övergångsbestämmelse inte hanterar om nya detaljplaner villkorar mot lov men som senare 
bedöms mer lämpliga att vara villkorade mot startbesked,167 infördes istället en egen 
lagparagraf om detta. Paragrafen återfinns i PBL 9 kap. 37 a § där det står att kommunen får 
ge ett lov med villkor om att en förutsättning ska vara uppfylld vid startbesked, även om det 
med stöd av PBL 4 kap. 14 § först hade bestämts att den skulle vara uppfyllt vid lov.168 

6.2 Väsentlig ändring 
I PBL 4 kap. 14 § 1 används begreppet väsentlig ändring. Vad väsentlig ändring innebär är 
beroende av det sammanhang som begreppet används i. För att få en tydligare bild av vad 
det innebär i det här sammanhanget ligger proposition till paragrafen till grund för 
tolkningen. 

”… en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning …”169  

I propositionen beskrivs att om planbestämmelser av den här karaktären används, innebär 
ändringen av markens användning en så pass väsentlig förändring, att den i sig ställer krav på 
villkor som måste uppfyllas. Till exempel kan förändring av ändamålet i ett område innebära 
en väsentlig förändring. Befintliga förhållanden, som inte innebär åtgärder för en ändring av 
markens användning, kan därmed inte regleras med hjälp av bestämmelsen. Villkoren som 
ställs är i och med detta förknippade med övriga bestämmelser som ställs i detaljplanen 
såsom exploateringsrätt och ändamålet.170 

I förarbetena till paragrafen framhålls två olika sammanhang då det anses ske en väsentlig 
ändring av markens användning. De två sammanhangen är permanentning av 
fritidshus171och nybyggnation. Permanentning av fritidshus innebär att ett område som har 

166 Prop. 2013/14:126 s. 190–194 
167 Prop. 2013/14:126 s. 190–194 
168 PBL (2010:900) 9 kap. 37 a § 
169 PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 
170 Prop. 1985/86:1 s. 588–590 
171 Definition av begreppet fritidshus finns inte i PBL men i Tekniska nomenklaturcentralens publikation 
plan- och byggtermer 1994 (TNC 95) står det att fritidshus avser småhus som inte är inrättade för 
helårsboende. 
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avsetts för fritidsändamål istället ska användas för permanentboende. I begreppet innefattas 
också tillbyggnader av bostäder som ligger i områden som är attraktiva för bosättning året 
runt. Permanentning ställer andra krav på anläggningar, där redan utbyggda anläggningar får 
en större belastning än vad de är dimensionerade för. För att ett mark- eller vattenområde 
ska bli lämpligt vid nybyggnation krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Vid 
nybyggnation går det därför att ställa villkor på att förutsättningarna är uppfyllda innan en 
åtgärd för markens användning påbörjas.172 Vad som i övrigt är väsentlig ändring av markens 
användning framgår inte i förarbetena. I fall där markanvändningen går från till exempel 
industri till bostäder berörs således inte i förarbetena. 

Begreppet väsentlig nämns även i PBL 9 kap. 2 § 3 a vid bygglov för ändring av en byggnad. 
Dock behandlar detta lagrum ändring som innebär ett väsentligen annat ändamål, medan PBL 4 
kap. 14 § 1 handlar om väsentlig ändring av markens användning. Om en byggnad tas i anspråk 
eller inreds för ett annat ändamål än det som den senast användes för krävs lov för 
ändringen.173 Det som skiljer denna lovplikt ifrån övriga lovplikter är att det inte krävs någon 
fysisk åtgärd för att det ska behövas bygglov. Vad begreppet väsentligen innebär framgår inte 
i lagtexten, utan definitionen är grundad på rättspraxis.174 I lagkommentaren nämns flera olika 
fall där ändring av användningen ansetts bygglovspliktig. Det har visats att ändring mellan de 
användningssätt175 som anges i detaljplan, såsom från industri till handel, var väsentlig 
ändring. Inom ett ändamål kan ändringen också anses vara väsentlig som till exempel då 
bilförsäljning ändras till dagligvaruhandel inom ändamålet handel. Om det ska anses som 
väsentlig ändring inom ett ändamål som anges i detaljplanen är dock beroende av om 
ändamålet innehåller ytterligare preciseringar. För att en ändring ska anses väsentlig krävs det 
också att den inte är av helt tillfällig karaktär.176 Prövning angående väsentlig ändring av detta 
slag görs först vid bygglovshandläggningen och inte i samband med upprättandet av 
detaljplanen.   

6.3 Punkt 1 
Förutsättningar för att marken ska bli lämpad för sitt ändamål kan vara att vissa anläggningar 
finns. Några av dessa anläggningar, och som anses vara några av de mest grundläggande för 
att göra bebyggelse lämplig, är de som följer i paragrafens första punkt. Enligt definitionen i 
nationalencyklopedin177 är en anläggning en teknisk konstruktion som består av flera olika 
delar. 

”…1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen 
inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd…”178 

172 Prop. 1985/86:1 s. 588–590 
173 PBL (2010:900) 9 kap. 2 § 3 a 
174 Boverket. Kunskapsbanken. Väsentligen annat ändamål 
175 De användningssätt som bestäms utifrån PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 2 
176 Didón m.fl., kommentaren till 9 kap. 2 § 3a under rubriken Punkt 3 
177 Nationalencyklopedin. Uppslagsverket. Anläggning 
178 PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 
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I PBL:s första kapitel finns flera definitioner av olika begrepp och där finns anläggningar 
nämnt som ett byggnadsverk. Det står också att bebyggelse inte enbart får bestå av andra 
anläggningar än byggnader. Utöver detta så definieras inte begreppet anläggning ytterligare,179 
inte heller i förarbetena till PBL preciseras det närmare vad som innefattas i begreppet. 
Bedömningen som görs i förarbetena är istället att begreppet anläggning inte behöver 
definieras och att det enligt rättspraxis anses täcka de flesta konstruktioner. Det som inte 
räknas in i begreppet är skyltar och ljusanordningar.180 Det finns en lista i PBF på alla de 
anläggningar som är bygglovspliktiga. Däribland nämns idrottsplatser, småbåtshamnar, 
murar, parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer och skidbackar med liftar.181 
Utöver dem finns anläggningar såsom vägar, parker, lekplatser182 ledningar och dammar.183 
Vad som vidare nämns är att en anläggning ska vara lämplig för sitt ändamål.184 

De anläggningar som nämns i paragrafen är för trafik, energi, vattenförsörjning och avlopp. 
Trafik innebär förflyttning av människor eller gods och anläggningar för detta kan vara 
vägar.185 Till väg hör vägbanan och de väganordningar som vägen kan behöva kompletteras 
med vilket kan röra sig om allt från diken till belysning.186 Energianläggningar avser dels 
produktion, distribution och lagring av värme.187 Vattenförsörjning innebär att vatten som är 
till för normal hushållsanvändning tillhandahålls.188 En anläggning för avlopp tar hand om 
eller leder bort dag-, drän- och spillvatten.189  

Paragrafens första punkt går därmed att applicera på anläggningar som ska hantera dagvatten. 
I paragrafen finns det ytterligare en punkt, där åtgärder för dagvattenhantering kan behöva 
uppfyllas innan dess att lov eller startbesked ges, nämligen punkt fyra. I den punkten nämns 
det att skydds- eller säkerhetsåtgärder kan behöva vidtas på tomten, och den 
planbestämmelsen appliceras främst i sammanhang där det finns ökad risk för till exempel 
översvämning.190 

En planbestämmelse med villkorat lov kan bara användas i de fall då kommunen inte ska 
vara huvudman för anläggningen, vilket framgår tydligt av paragrafen. Det kan därmed vara 
den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för utbyggnad och drift av anläggningen eller, 
som propositionen framhåller, att det löses tillsammans av flera fastighetsägare i en 
gemensamhetsanläggning.191 I paragrafens tredje punkt fanns det tidigare möjlighet att 
villkora bygglov mot att en fastighetsplan vunnit laga kraft.192 En fastighetsplan kunde 

179 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
180 Prop. 2009/10:170 Del 1 s.143 f 
181 PBF (2011:338) 6 kap. 1 § 
182 Prop. 2009/10:170 Del 1 s.143 
183 Didón m.fl., kommentaren till 1 kap. 4 § under rubriken Byggnadsverk 
184 PBF (2011:338) 3 kap. 2 § 
185 Nationalencyklopedin. Uppslagsverket. Trafik 
186 VGL (1971:948) 2 § 
187 Prop. 1985/86:1 s. 588–590 
188 LAV (2006:412) 2 § 
189 LAV (2006:412) 2 § 
190 PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 4 
191 Prop. 1985/86:1 s. 588–590 
192 ÄPBL (1987:10) 5 kap. 8 § 
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innehålla detaljplanelagda områden som skulle ingå i gemensamhetsanläggningar.193 En sådan 
formulering har inte funnits i paragrafens första punkt. 

Kommunen kan vara huvudman för en anläggning genom att de innehar huvudmannaskapet 
av allmän plats194 som är detaljplanelagt för till exempel gator eller parker vilka är till för ett 
gemensamt behov.195 Kommunen kan också vara huvudman för en allmän VA-anläggning i 
form av ägare av denna. För att det ska kallas en allmän VA-anläggning måste kommunen 
ha ett rättsligt bestämmande över anläggningen och den ska ha ordnats för att uppfylla 
kommunens skyldigheter att tillhandahålla vattentjänster inom sitt verksamhetsområde. Det 
är med andra ord inte nödvändigtvis så att kommunen alltid äger en allmän VA-anläggning.196 
I ellagen som hanterar frågor om elektriska anläggningar vid produktion och distribution av 
el används inte begreppet huvudman.197 Inte heller i fjärrvärmelagen som berör frågor om 
hetvatten som distribueras i rörledningar används begreppet huvudman.198 Likaså används 
inte begreppet i LL som reglerar frågor angående allmännyttiga ledningar, utan där används 
ordet ledningsrättshavare för den som ska dra fram och använda en ledning.199 

Vidare i paragrafen står det att anläggningen ska ha kommit till stånd. Vad begreppet innebär 
anges inte i förarbetena till paragrafen. Det går däremot att konstatera att begreppet används 
i fler sammanhang i PBL såsom i PBL 9 kap. 2 § 3 a, där det handlar om ändring av byggnad. 
Vad begreppet innebär går inte att utläsa från varken förarbeten eller lagkommentarer till 
någon av lagrummen.  

  

193 ÄPBL (1987:10) 6 kap. 3 § 
194 PBL (2010:900) 4 kap. 7 § 
195 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
196 LAV (2006:214) 2 och 3 §§ 
197 Ellag (1997:857) 
198 Fjärrvärmelag (2008:263) 
199 LL (1973:1144) 
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7 Planbestämmelsen i tidigare sammanhang 
Det finns flera tidigare sammanhang som planbestämmelsen villkor för lov eller startbesked 
behandlats i. Några av de sammanhang som ger en utgångspunkt för studien är rättsfall, 
vetenskapliga artiklar, examensarbeten och myndighetsuttaladen.  

7.1 Rättsfall 
Den rättspraxis som finns för planbestämmelsen villkorade lov eller startbesked är hänvisad 
till två rättsfall. Båda rättsfallen berör tidigare lagar varifrån dagens PBL 4 kap. 14 § 1 
härstammar ifrån. I det ena rättsfallet prövades frågan om i vilket sammanhang som en 
anläggning behöver lösas, det vill säga utifall en enskild lösning är lika godtagbar som en 
gemensam. Det andra rättsfallet berör frågan om vad väsentlig ändring av markens 
användning är.  

7.1.1 Nybyggnadsförbud med villkor om avlopp 
Rättsfallet berörde bygglov för fritidshusbostad i Tjörns kommun, inom ett område där 
länsstyrelsen meddelat nybyggnadsförbud enligt dåvarande BL 110 §. Förbudet gällde mot 
villkor att både vägar, vattenförsörjning och avlopp anordnats för området i erforderlig mån. 
Vattenförsörjning samt vägar var redan ordnade i tillräcklig utsträckning. Bygglovssökanden 
hävdade att miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljat tillstånd till att inrätta avlopp med 
anslutning av vattentoalett till en sluten tank på fastigheten, vilket klassas som enskilt avlopp.  

Byggnadsnämnden avslog bygglovsansökan eftersom ett fritidshus ansågs vara en väsentlig 
förändring av markanvändningen och avloppsfrågan hade inte ordnats för området i sin 
helhet. Fastigheten ligger dessutom inom skyddsområde för vattentäkter som inte visade 
tillfredställande kvalitet. Ett beviljat tillstånd för en sluten tank på fastigheten ansågs inte vara 
en tillräckligt tillfredsställande lösning av länsstyrelsen och kammarrätten. I Regeringsrätten 
blev nyckelfrågan om avloppet ansetts anordnats i erforderlig mån. Regeringsrätten gjorde 
bedömningen att avsikten med nybyggnadsförbudet är att byggåtgärder inte får ske förrän 
vägar, vatten och avlopp som behövs för den aktuella fastigheten har ordnats. Det innebar 
att det inte behövde ha ordnats för ett helt bostadsområde. Mot bakgrund av att 
avloppsfrågan kunde lösas genom en sluten tank, då tillstånd beviljats från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, ansåg Regeringsrätten att målet skulle återförvisas till kommunens 
byggnadsnämnd för beviljande av bygglov.200 

7.1.2 Nybyggnadsförbud enligt den upphävda byggnadslagen 
Rättsfallet behandlade frågan om ett bolag som sökte bygglov för en och en halv 
plansbyggnad bestående av en ateljé och bostad, på fastigheten Älgö 53:4 i Nacka. 
Fastigheten låg inom ett fritidshusområde utan kommunalt VA-system, där länsstyrelsen i 
Stockholms län tidigare hade meddelat nybyggnadsförbud mot villkor att vattenförsörjning 

200 RÅ 1993 ref. 7 
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och avlopp anordnats i nödvändig utsträckning. Detta villkor hade stöd i dåvarande BL201 
men som enligt ÄPBL:s övergångsbestämmelser202 skulle fortsätta att gälla i ÄPBL 5 kap. 8 
§ 1.  

För Älgö 53:4 gällde detaljplan från år 1938 som tillät handels- och hantverksändamål samt 
inredning av bostäder. Bolaget fick negativt besked för en och en halv plansbyggnaden i både 
byggnadsnämnden, Länsstyrelsen och Kammarrätten mot bakgrund att en VA-anläggning 
måste komma till stånd innan beviljat bygglov. Fallet togs upp i Regeringsrätten som där 
gjorde en helt annan bedömning. Regeringsrätten slog först fast att nybyggnadsförbud skulle 
tolkas som om det var en planbestämmelse som utfärdats med stöd av ÄPBL 5 kap. 8 §. Då 
den gällande detaljplanen medgav handels- och industriändamål samt att ytterligare bostad 
fick inredas på fastigheten, ansåg de att bygglovsåtgärden inte medförde en sådan väsentlig 
ändrad markanvändning som avsågs med rekvisitet i 5 kap. 8 § 1. Byggåtgärden bedömdes 
inte vara en väsentlig ändring av markanvändningen och att ett villkor om bygglov då inte 
kunde tillämpas. Frågan om bygglov återförvisades till Byggnadsnämnden i Nacka kommun 
för förnyad prövning.203 

7.2 Boverket 
Boverket framhåller att planbestämmelser med stöd i PBL 4 kap. 14 § 1 används för att 
uppnå avsedd helhet. De framhåller att det finns funktioner som aldrig utförs vid 
genomförandet av detaljplaner och som är viktiga för helheten och för att byggrätter ska 
kunna utnyttjas fullt ut. Denna planbestämmelse används därför för att säkra genomförandet 
av detaljplanen i sin helhet.204 

7.3 Examensarbeten 
Den forskning som finns vad gäller användandet av planbestämmelsen har varit starkt 
begränsad vad gäller vetenskapliga artiklar och inga har återfunnits inom området för studien. 
Undersökningar där studiens ämnesområde berörs finns i flera andra examensarbeten. Två 
av de examensarbeten som är mest relevanta för studien berör enskilt huvudmannaskap 
respektive konsekvensredovisning.  

7.3.1 Detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – en 
granskning av planering och genomförande 

I studien undersöks konsekvenserna av att kommuner i Västra Götaland valt att använda 
enskilt huvudmannaskap på allmänna platser. Från Orust och Stenungsunds kommun har 
totalt 15 detaljplaner med enskilt huvudmannaskap granskats, från planeringsstadiet till hur 

201 BL (1947:385) 110 § 2 st 
202 ÄPBL (1987:10) 17 kap. 14 § 
203 RÅ 1995 ref. 30  
204 Boverket. Kunskapsbanken. Formulering av planbestämmelser 
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resultatet av genomförandet blev i verkligheten. En enkät har också skickats ut till samtliga 
kommuner för att få svar på frågor kring enskilt huvudmannaskap.  

Studien visar att anläggningar på allmän plats ibland inte blir utbyggda då kommunen 
överlämnat allt ansvar för iordningställande till fastighetsägarna själva. En av frågorna från 
enkätundersökningen handlar om att kommuner kan arbeta aktivt med vissa 
påtryckningsmedel för att få allmän plats med enskilt huvudmannaskap utbyggt, till exempel 
att en viss anläggning måste komma till stånd innan bygglov kan ges. Undersökningen visar 
att endast ett fåtal kommuner använder sig av villkorade lov. Mer vanligt är istället att 
utbyggnad regleras genom avtal eller att kommunen tar initiativ till att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Undersökningen visar också att vägar är en form av anläggning 
som ofta byggs ut även utan påtryckningsmedel.205 

7.3.2 Konsekvensredovisning vid detaljplanering – en studie av planer 
enligt nya PBL 

Undersökningens syfte är att ta reda på i vilken omfattning som konsekvenser av planens 
genomförande finns redovisade i planbeskrivningen. Planbeskrivningen ska innehålla de 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 
planens genomförande samt en redogörelse för hur varje enskild fastighetsägare blir berörd. 
Totalt har 84 detaljplaner från Västra Götalands och Stockholms län granskats. Bland annat 
undersöker studien om konsekvenser, till följd av en planbestämmelse som villkorar bygglov, 
finns med i planbeskrivningarna. Av 84 detaljplaner saknar 83 procent en sådan administrativ 
planbestämmelse medan 17 procent innehåller en i plankartan. Bland dessa 17 procent 
redovisar åtta konsekvenser av det villkorade bygglovet i planbeskrivningen och återstående 
sex saknar redovisning. Vid konsekvensredovisningen var det endast en plan som visade 
detta fastighetsvis och resterande summariskt. Studiens resultat i sin helhet visar att många 
planer brister i redovisningen av konsekvenser, och det är tveksamt om de kan bedömas 
uppfylla lagens krav.206 

  

205 Ivarsson, Sandahl & Ternevall. Detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser 
206 Blom & Höglund. Konsekvensredovisning vid detaljplanering 
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8 Resultat och analys 
I studien granskades samtliga detaljplaner som vunnit laga kraft under år 2016 i Sveriges 290 
kommuner. Resultatet består dels av en kartläggning där planbestämmelsens utsträckning 
och sammanhang studerats samt analyseras. Resultatet visar även en undersökning av 
kommunernas tolkning av begreppet komma till stånd och om deras tolkningar kan anses 
uppfylla planbestämmelsen syfte.  En analys kring begreppet väsentlig ändring och dess 
tillämpning har också utförts. 

Som underlag för det resultat som inkluderats och kategoriserats i studien ligger den juridiska 
tolkningen av PBL 4 kap. 14 § 1. Efter att ha undersökt lagens övergångsbestämmelser så 
upptäcktes att villkor av startbesked enbart går att göra i de detaljplaner som har påbörjats 
efter den 1 januari 2015. En process för att ta fram en detaljplan kan ta väldigt lång tid och 
det skulle troligen finnas väldig få detaljplaner under år 2016 där möjlighet att villkora 
startbesked funnits. Vi gjorde därför bedömningen att inte göra en jämförelse mellan antalet 
villkorade lov och startbesked, utan de slogs ihop till att utgöra en kategori. Vid granskandet 
av detaljplanerna noterades ändock att det fanns detaljplaner där villkor för starbesked 
använts. Ibland användes detta för detaljplaner som hade påbörjats innan startbesked 
infördes i PBL. Denne reglering stämmer inte överens med vad som anges i 
övergångsbestämmelsen till den specifika lagändringen. I två fall har dessutom slutbesked 
villkorats samt ett fall där slutbevis använts. Möjlighet att ställa villkor av detta slag återfinns 
inte i andra delar av PBL, så rimligtvis måste det vara paragrafen PBL 4 kap. 14 § 1 som var 
tänkt som lagstöd. Då det inte finns något lagstöd i paragrafen för varken slutbesked eller 
slutbevis har detaljplanerna exkluderas i studiens resultat.  

8.1 Planbestämmelsens utsträckning 
Den första delfrågan som studien berör är vilka kommuner som tillämpar planbestämmelsen 
och i vilken utsträckning. Undersökningen av utsträckningen berör antal och andel hittade 
detaljplaner med planbestämmelsen i respektive kommun samt den geografiska 
utbredningen. Utsträckningen granskas för att se om PBL 4 kap 14 § 1 används och i så fall 
till vilken frekvens. Den geografiska utbredningen har studerats för att undersöka eventuella 
geografiska samband. 

Av totalt 1142 detaljplaner hittades planbestämmelsen i 36 av planerna, vilket innebär ungefär 
tre procent, se bilaga A. Att endast tre procent av alla detaljplaner innehöll en 
planbestämmelse med stöd i PBL 4 kap. 14 § 1 pekar på att den inte används i så stor 
utsträckning. Planbestämmelsen hittades i detaljplaner från 25 kommuner, vilket innebär 
drygt åtta procent av landets totalt 290 kommuner, se bilaga B. Antalet detaljplaner under år 
2016 som innehåller den specifika planbestämmelsen varierar mellan en, två, fyra eller fem 
stycken per kommun. De allra flesta kommuner, totalt 19 stycken, hade enbart en detaljplan 
med villkorade lov eller startbesked. I grannkommunerna Bergs kommun och Härjedalens 
kommun hittades fyra respektive fem detaljplaner vilket var den mest frekventa 
användningen av planbestämmelsen. Se antal bestämmelser i figur 2.  
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Figur 2. Kartan visar antal detaljplaner i de kommuner som använt planbestämmelsen 

Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind, Lantmäteriet (2016)  
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Andel detaljplaner med villkorade lov eller startbesked i relation till antalet planer som totalt 
vunnit laga kraft i respektive kommun återfinns i figur 3. Den lägsta andelen detaljplaner med 
planbestämmelsen är tre procent, vilket återfanns i Umeå kommun. I ett procentintervall där 
det inte fanns en jämn fördelning av antalet kommuner var i intervallet 3–20 procent, där en 
tredjedel av kommunerna fanns representerade. I procentintervallen 61–80 samt 81–100 
procent fanns totalt en femtedel av kommunerna. Mer än hälften av kommunerna använde 
villkorade lov eller starbesked i färre än 40 procent av sina detaljplaner. 

De kommuner med högst andel detaljplaner i förhållande till totalt antal laga kraft är 
Tomelilla, Mönsterås, Älvdalen och Nordmaling vilka alla hade 100 procent. Dock hade alla 
fyra kommunerna endast en detaljplan som vann laga kraft under år 2016. Med ett så pass 
begränsat underlag kan det inte ses som en fullständig säkerhet att de alltid tillämpar 
villkorade lov eller startbesked i så hög andel i sina detaljplaner. Bergs kommun hade fem 
detaljplaner som vann laga kraft och planbestämmelsen hittades i fyra av dessa, vilket 
resulterar i en procentsats på 80 procent. Att kommunen valt att villkora lov eller startbesked 
i fyra av fem planer indikerar på att PBL 4 kap. 14 § 1 används frekvent där. 

Kommunerna som tillämpar planbestämmelsen är utspridda i nästintill hela Sverige, med 
undantag för de allra nordligaste delarna av Norrland. Den nordligaste kommunen 
representerad i resultatet är Storuman medan den sydligaste är Tomelilla.  

Det går inte att se något tydligt geografiskt mönster över vilka kommuner som använder sig 
av villkorade lov eller startbesked. I resultatet är nio av kommunerna placerade i Götaland, 
tio finns representerade i Svealand och sex av kommunerna återfinns i Norrland. Däremot 
ligger de flesta i Sveriges yttersta geografiska områden och relativt få inåt i landet. Det går 
också att urskilja två platser i Sverige där flera kommuner intill varandra tillämpat 
bestämmelsen i plankarta. Den ena platsen ligger vid gränsen mellan Svealand och Norrland 
och inkluderar kommunerna Malung-Sälen, Älvdalen, Härjedalen, Berg och Åre. I östra 
Svealand finns ytterligare en grupp om fem kommuner, nämligen Värmdö, Österåker, 
Sigtuna, Knivsta och Norrtälje, där planbestämmelsen hittats. Det kan indikera på att 
kommuner som angränsar till varandra utbyter idéer och kan påverka varandra i valet av vilka 
planbestämmelser som tillämpas. Om en kommun märkt att villkorade lov eller startbesked 
lett till ett positivt resultat ur genomförandesynpunkt kanske grannkommunerna inspireras 
till att också använda planbestämmelsen.  
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Figur 3. Karta över andel detaljplaner med planbestämmelsen inom varje kommun 

Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind, Lantmäteriet (2016) 
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Vi kan även konstatera att flera kommuner ligger antingen vid en kust eller en sjö.  Det kan 
bero på att vattennära kommuner ställer extra höga krav på att fungerande anläggningar för 
vatten och avlopp finns, då det finns risk att närliggande vattendrag förorenas. Eftersom 
vatten- och avloppsanläggningar är två av de anläggningar som kan villkoras är detta en 
möjlig anledning till varför kommuner, vid detaljplaneläggning nära vattendrag, använder 
planbestämmelsen. En generalisering av denna iakttagelse har skapats för en detaljplan i 
Bergs kommun, där planområdet ligger precis intill Rätanssjön.  

 

 
Figur 4. Ortofoto för del av Bergs kommun som visar detaljplan i strandnära läge 

Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind, ortofoto från Lantmäteriet (2017) och detaljplan från Bergs 
kommun (2016)  
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En annan iakttagelse är att flera detaljplaner har hittats i fjällnära miljöer såsom i Årefjällen, 
Sälenfjällen, Vemdalsfjällen samt Idre fjäll. Anledningen till att vi hittat planbestämmelsen i 
just fjällnära miljöer är svår att identifiera, men en tänkbar anledning är att dessa områden 
kan beröras av olika riksintressen som till exempel för friluftsliv, turism eller rennäring. 
Möjligtvis ställer sådana områden högre krav på att vägar eller ledningar av olika slag byggs 
ut samt att de ska hålla den standard som kommunen förväntar sig. För att trygga 
detaljplanens genomförande kan det vara så att kommunerna väljer att använda villkorade 
lov eller startbesked. Att flera fjällnära kommuner valt att tillämpa PBL 4 kap. 14 § 1 kan 
även bero på att fjällområdena ofta består av fritidshusbebyggelse som tillämpar enskilt 
huvudmannaskap på allmän plats. Det enskilda huvudmannaskapet öppnar upp möjligheten 
för att använda planbestämmelsen, eftersom ett av kraven är att anläggningen som villkoras 
inte får ha en kommunal huvudman. 

 

 
 

Figur 5. Ortofoto för del av Bergs kommun som visar detaljplan i fjällnära läge 
Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind, ortofoto från Lantmäteriet (2017) och detaljplan från Bergs 

kommun (2016)  
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8.2 Planbestämmelsens sammanhang 
Den andra delfrågan som berördes i studien var i vilka sammanhang som planbestämmelsen 
används. Sammanhangen som undersökts i arbetet är de anläggningar som villkorats samt 
om villkor för gemensamhetsanläggning har använts. De anläggningarna som det finns 
kategorier för är de som har lagstöd i PBL 4 kap. 14 § 1 vilka är trafik, energi, vatten och 
avlopp. Flera villkor om lov eller startbesked innehöll villkor för olika anläggningar och därför 
kan en planbestämmelse finnas representerad i flera kategorier. De anläggningar som 
villkorats inom respektive kategori jämförs med det som framkommit i teorin och villkor för 
gemensamhetsanläggning granskas med vad PBL 4 kap. 14 § 1 ger stöd för.  

 

 

 

 
Figur 6. Antal villkorade anläggningar i detaljplaner 

Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind 
 

I studien kartlades i vilken utsträckning som respektive anläggning villkorades i 
detaljplanerna. I alla detaljplaner gick det att urskilja vilken kategori av anläggning som fanns 
villkorad, förutom i ett fall. I det villkoret var det angivet att underjordiska ledningar skulle 
flyttas, och vad ledningarna hade för ändamål gick varken att urskilja av plankartan eller 
planbeskrivningen. Eftersom begreppet ledning skulle kunna inrymmas i flera av 
kategorierna och det inte går att säkra vilken kategori av anläggning den syftar till, finns den 
inte redovisad i resultatet för anläggningar. 
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8.2.1 Trafik 
Vid anläggningar för trafik hittades villkor för parkering i två fall och i övriga handlade det 
om villkor avseende väg. Det var inte bara bilvägar som fanns villkorade utan även gång- och 
cykelvägar. I begreppet väg inkluderas alla kategorier av vägar, såsom vägar för allmän trafik, 
gång- och cykelvägar. Kategorin för trafik fanns representerade i ungefär hälften av de fall 
då villkor fanns med. Det var inte den kategori som fanns med i flest detaljplaner och den 
fanns nästan alltid bara med i de fall där det även fanns villkor för VA. Det här visar på att 
det anses angeläget att detta byggs ut men inte som den största frågan till varför 
planbestämmelsen har använts. I det tidigare examensarbetet som skrevs på Högskolan Väst 
visades det att vägar är en teknisk anläggning som i många fall byggs ut. Det här ligger i linje 
med resultatet i den här studien. Kommunerna anser kanske att vägar ändå brukar byggas ut 
och villkor för detta anses då överflödigt. Det skulle dock kunna ses som angeläget att 
använda sig av villkor då det inte bara rör sig om gator inne i ett bostadsområde för att kunna 
nå respektive tomt, utan i de fall när det är större lokalgator för allmänheten som ska byggas 
ut. 

8.2.2 Energi 
I resultatet var energianläggningar representerade i minst utsträckning. I det enda fallet där 
en energianläggning fanns villkorad handlade det om en luftledning som skulle kablifieras, 
med andra ord läggas ner i marken som en kabel. Skälet till att kategorin inte används är svårt 
och avgöra. En bidragande faktor kan vara att möjligheten för att villkora energianläggningar 
har tillkommit senare och därför är det inte lika invant hos kommunens planerare som med 
de övriga anläggningarna. 

8.2.3 Vatten 
Villkor för vattenförsörjning tillämpades alltid tillsammans med villkor för avlopp, förutom 
i ett fall. I kategorin för vatten tycktes det först självklart att det är försörjning av dricksvatten 
som det handlar om. Efter det som påträffats i studien kring definitionen av 
vattenförsörjning, öppnades det upp för en vidare tolkning av dess innebörd. Det syntes i ett 
av de fall där villkor av vatten syftade till brandvattenförsörjning. I övriga planer var det 
dricksvatten som avsågs med villkoret. 

8.2.4 Avlopp 
Avlopp var den kategori som fanns representerad i störst omfattning. Kategorin fanns med 
i så gott som alla de plankartor som använde sig av planbestämmelsen för villkorade lov eller 
startbesked. I begreppet avlopp ingår som tidigare nämnts spill-, drän- och dagvatten. I de 
fall där villkor för en avloppsanläggning användes inkluderas därför lösningar för samtliga 
tre kategorier. Villkoret var i 21 fall formulerad så att en avloppsanläggning skulle kommit 
till stånd innan lov eller startbesked ges och i två detaljplaner hade både en avlopps- och 
dagvattenanläggning villkorats.  

Det fanns även sju detaljplaner där villkor av enbart dagvattenanläggning användes. I dessa 
fall behövdes först en bedömning göras utifall det här var ett villkor enligt paragrafens första 
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eller fjärde punkt. I de fall som villkoret används med stöd av den fjärde punkten handlar det 
om skydds- och säkerhetsåtgärder som behövs för att förebygga översvämning. 
Dagvattenhanteringen som villkoras enligt detta skäl är inte applicerbart i studien. För att 
urskilja vilken punkt som använts som lagstöd granskades då vad som stod i själva villkoret. 
Om det inte var en anläggning som skulle ha kommit till stånd, utan istället något annat 
såsom en arbetsplan eller beräkningar, bedömdes inte villkoret som applicerbar i studien. 
Indikation på att det var den fjärde punkten som använts som lagstöd var också utifall 
åtgärden skulle lösas inom tomten, som är ett krav i lagparagrafens fjärde punkt. Övriga har 
bedömts som planbestämmelser med stöd av den första punkten. De villkorade 
dagvattenanläggningar har i vissa fall angetts som specifika lösningar såsom dike eller 
fördröjningsmagasin. Om lagstöden till planbestämmelserna hade visats i plankartan hade 
det underlättat bedömningen. 

Att det var just avloppskategorin som fanns representerad i de flesta fall kan verka logiskt då 
en bristfällig avloppshantering i sin förlängning kan leda till omfattande mark- och 
vattenföroreningar. Det verkar därför som att kommunen i dessa fall vill säkerställa att en 
hantering av avloppshanteringen kommer på plats. En svårighet som uppkom i 
bedömningen av kategorin var om kommunen var huvudman för anläggningen. Som tidigare 
nämnts går planbestämmelser med villkorade lov bara att använda för de anläggningar som 
kommunen inte ska vara huvudman för. För VA-anläggningar kan kommunen stå som 
huvudman om de äger anläggningen. I vissa av villkoren med avloppsanläggningarna stod 
det angivet att det var kommunala vatten- och avloppsnätet som skulle kopplas på. Frågan 
blir då om påkopplingen kan ses som en anläggning i sig. I vissa fall där det inte stod något 
om detta i plankartan noterades det i planbeskrivningen att det var kommunen eller ett 
kommunalt bolag som skulle bygga ut anläggningen. I de fall då kravet står formulerat i 
planbestämmelsen blir det av extra vikt att bedöma om det är en kommunal anläggning 
eftersom plankartan har en juridisk giltighet och då kan innehålla en planbestämmelse som 
saknar laglig grund. I de fall där det stod angivet i planbeskrivningen att det var ett 
kommunalt bolag som skulle bygga ut behövs en bedömning göras om kommunen i och 
med detta anses vara ägare av anläggningen. Bedömning av kommunen som huvudman för 
VA-anläggningen går utöver studien men försvårade frågan angående om kommunen stod 
som huvudman för anläggningen eller ej. Om det är någon annan som ansvarar för att bygga 
ut anläggningen strider det mot en av grunderna i paragrafen, nämligen att fastighetsägaren 
själv ska kunna påverka att åtgärderna utförs. Om det är kommunen som ansvarar för 
åtgärden utförs och inte fastighetsägaren själv blir det svårt för fastighetsägaren att påverka 
detta. 

I likhet med om en påkoppling kan anses vara en anläggning, fanns ett villkor om att bygglov 
var beroende av att fastigheten anslutits till en befintlig avloppsanläggning. I det här fallet är 
det inte anläggningen i sig, utan anslutningen som ska ha ansetts kommit till stånd. I 
paragrafen finns det bara stöd för villkor om att en anläggning och inte en anslutning eller 
påkoppling ska ha uppfyllts, därför blir det centralt om dessa i sig kan anses vara 
anläggningar. I de definitioner som presenterats i studien finns det viss öppning för att en 

44 
 



Villkorade lov eller startbesked enligt PBL 4 kap. 14 § 1  
- planbestämmelsens förekomst och tillämpning i detaljplaner 

ledning fram till en anläggning skulle kunna ses som en anläggning då den leder bort 
avloppsvatten. Samtidigt så kan inte en enstaka ledning stå för omhändertagandet av 
avloppsvattnet utan kräver fler delar för att vara en fungerande anläggning. 

8.2.5 Villkorad gemensamhetsanläggning 
Tre av de villkorade loven hade angivet i planbestämmelsen att den villkorade anläggningen 
skulle lösas med hjälp av en gemensam lösning eller med en gemensamhetsanläggning. Vid 
dessa tillfällen gjordes bedömningen att fastighetsägarna ska lösa utbyggnad och drift med 
en gemensamhetsanläggning. I paragrafen till planbestämmelsen finns det inget lagstöd för 
att en gemensamhetsanläggning ska kunna villkoras. I lagmotiven till paragrafen har det lyfts 
fram att det kan vara ett alternativ att lösa anläggningen med hjälp av en 
gemensamhetsanläggning, men det framgår inget krav. Ett av rättsfallen för denna paragraf 
berör också frågan om i vilken utsträckning som en anläggning måste lösas. I rättsfallet 
gjordes bedömningen att krav på en lösning för ett större sammanhang inte är ett tvång, utan 
en enskild lösning ansågs godtagbar. Vi vet också att vid beslut av vilka fastigheter som ska 
ingå i en gemensamhetsanläggning måste en prövning av detta ske i enlighet med 
bestämmelserna för rättighetsområde. Alternativet att lägga in ett markreservat för att avvara 
ett markområde för anläggningen finns självfallet, men det är inte samma sak som att 
gemensamhetsanläggningen faktiskt kommer att bli av, då en prövning av detta måste ske.    

Att kommuner ändå valt att lägga in ett krav på att lösningen ska ske med en 
gemensamhetsanläggning, kan bero på okunskap. Det kan också vara så att den gamla 
lagformuleringen, där det gick att lägga in villkor om fastighetsplan med stöd av paragrafens 
tredje punkt, lever kvar och bidrar till en förvirring angående att sådana krav även är möjliga 
för paragrafens första punkt. Men vad som är gemensamt för ÄPBL och PBL är att 
paragrafen i sig inte har gett eller ger något lagstöd för att föra in planbestämmelser om 
gemensamhetsanläggning. 
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8.3 Tolkning av begrepp 
Den tredje delfrågan som berördes i studien var hur begreppet komma till stånd och väsentlig 
ändring tolkas i förhållande till det som anges i PBL, förarbeten och rättspraxis. I PBL finns 
det ingen definition av de här begreppen och inte heller i förarbetena till PBL 4 kap. 14 § 1 
fastställs några klara definitioner. För begreppet komma till stånd följer en sammanställning av 
kommunernas tolkning som sedan jämförs med syftet av begreppets tillämpning. Vid 
undersökningen av begreppet väsentlig ändring ges exempel från studien på hur tillämpningen 
av begreppet är beroende av vad den befintliga markanvändningen bedöms vara.   

8.3.1 Komma till stånd 
Syftet med att använda en planbestämmelse med villkor om lov eller startbesked är att en 
specifik anläggning byggs ut. Anläggning ska först komma på plats för att sedan kunna 
användas tillsammans med den förändrade markanvändningen som då blir ändamålsenlig. 
För att uppnå ändamålsenligheten bör begreppet komma till stånd syfta till att anläggningen 
byggs ut och för detta krävs det någon form av fysisk åtgärd. Centrala aspekter i begreppet 
komma till stånd, och planbestämmelsens syfte, är därför att någon form av fysisk åtgärd 
utförts samt slutförts. Att det krävs någon form av fysisk åtgärd är också en stor skillnad mot 
de krav som ställs i paragrafens fjärde punkt där det endast krävs någon form av redovisning.  

 

 

 
Figur 7. Kommunernas tolkning av begreppet komma till stånd 

Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind 
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Den mest frekventa användning var den formulering som anges i PBL 4 kap. 14 § 1 nämligen 
komma till stånd. De mest frekventa tolkningarna av komma till stånd var anlagts och utbyggd eller 
utförd. Alla definitionerna syftar på någon form av fysisk åtgärd som har utförts och slutförts. 
De här formuleringarna kan därför anses som fullt rimliga tolkningar av vad begreppet komma 
till stånd kan innebära. Formuleringen färdigställd är också en definition som antyder på att 
någon form av fysisk åtgärd behöver ske samt slutföras.  

I en detaljplan löd villkoret att anläggningen skulle ha blivit tagen i drift. Formuleringen är inte 
i strid med grundaspekterna vad gäller fysisk åtgärd och slutförd, däremot väcks frågor 
angående praktiska svårigheter vid tillämpningen. Ställer kravet på att anläggningen måste 
vara tagen i drift, även krav på att den används för det specifika ändamålet? I sådant fall 
behöver anläggningen och den förändrade markanvändningen stå färdiga samtidigt för att 
villkoret ska anses uppfyllt, vilket är en omöjlighet. I den specifika detaljplanen handlade det 
om en anläggning för dagvatten. I detta fall kan det finnas möjlighet till att kravet på tagen i 
drift är uppfylld. I ett fall där en avloppsanläggning ska vara tagen i drift innan ett bygglov 
för bostäder kan ges, är inte denna möjlighet lika självklar. 

I kategorin för flyttad inkluderas även ett villkorat lov där begreppet kablifierad användes. När 
en luftledning läggs ner som en kabel i marken kallas det för kablifiering. Processen innefattar 
en flytt och därav inkluderas den i kategorin. Flytt räknas in i vad som anses vara nybyggnad 
vid bygglov. Vid nybyggnad krävs någon form av fysisk åtgärd och i och med det uppfylls en 
av aspekterna för begreppet komma till stånd. Att den fysiska åtgärden slutförs blir inte lika 
självklart. Kan en anläggning ansetts flyttad då den enbart tas bort från sin ursprungliga plats, 
eller krävs det att den anläggs på en ny plats? Om anläggningen inte måste anlagts på en ny 
plats för att anses flyttad, uppfylls inte kriterierna för begreppet komma till stånd.  

De villkor om lov eller startbesked där anläggningarna skulle varit besiktigade och godkända 
insinuerar att de måste finnas på plats fysiskt för att detta ska kunna verkställas. Även de här 
formuleringarna uppfyller därmed de centralaste aspekterna i begreppet komma till stånd. Det 
har angivits även i andra villkor att anläggningen ska ha blivit godkänd. I de fall där det inte 
stod angivet att kommunen är den part som ska stå för godkännandet, går det att fråga sig 
vem det är som ska godkänna anläggningen. Även i de fall där det stod angivet att det är 
kommunen som ska godkänna anläggningen, kan det vara bra att ange vilken del på 
kommunen som det syftar på. Det kan också vara så att andra lagar och rutiner inom 
kommunen reglerar vem som ska stå för godkännandet, och det därför bedöms överflödigt 
att skriva ut. Ett tydliggörande av vem det är som står för godkännandet kan dock vara 
önskvärt för att fastighetsägare och andra berörda ska kunna förstå hur kravet påverkar dem. 
Eventuellt står det förtydligande om detta i planbeskrivningarna som inte har granskats ur 
denna synvinkel. 

I de fall där formuleringen löd att någon form av åtgärd skulle redovisats, säkerställts eller lösts, 
ställs inga uttalade krav på en fysisk åtgärd. I dessa fall har en noggrannare granskning utförts 
för att säkerställa att villkoret inte är ställt med stöd av paragrafens fjärde punkt. Krav som 
är formulerad på följande sätt innefattar inte direkta villkor på att en anläggning ska byggas 
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ut för att kravet ska anses uppfyllt. Om till exempel det redovisas en plan på hur anläggningen 
tänkt lösas, kan då kravet anses uppfyllt? I sådant fall förloras syftet med att använda en 
villkorad planbestämmelse både vad gäller fysisk åtgärd och att den ska ha slutförts. Men om 
redovisningen, säkerställandet eller lösningen innebär att en anläggning måste vara utbyggd 
för att villkoret ska anses uppfyllt följer det planbestämmelsens syfte. Formuleringar av detta 
slag öppnar däremot upp för frågeställningar vad gäller tillämpningen av dessa.  

8.3.2 Väsentlig ändring 
Ett begrepp som används i PBL 4 kap. 14 § 1, och i andra delar av PBL, är väsentlig ändring. 
Begreppets tolkning är till stor del grundad på rättspraxis och någon klar definition finns inte. 
I förarbetena till planbestämmelsen framhålls det att nybyggnationen i sig ska innebära en 
sådan väsentlig ändring att krav på en villkorad åtgärd behövs. Exempel på en väsentlig 
ändring ansågs även föreligga när fritidshus ändrar ändamål till permanentbostad, och det 
här kan ske genom att en tillbyggnad gjordes.  

För att kunna bedöma om en väsentlig ändring sker blir det centralt att veta vad markens 
användning är. Det har tidigare påpekats i studien att markens användning bestäms genom 
dess ändamål. I ett detaljplanelagt område är markens ändamål samma sak som planens syfte 
som sedan regleras med hjälp av användningsbestämmelser. Det som i detaljplanen bestäms 
som markens ändamål kan därmed till viss del också ses som dess användning. I ett område 
som antingen är eller inte är detaljplanelagt finns det dessutom alltid någon form av befintlig 
markanvändning. Exempel på sådana markanvändningar kan vara skogsmark, åkermark eller 
fritidshusområde. Om området inte är detaljplanelagt för något ändamål kan troligen den 
befintliga markanvändningen räknas som markens användning. Men i de fall där det finns en 
detaljplan och markområdet inte bebyggts efter vad som anges i planen, vad är då markens 
användning?  

Den pågående markanvändningen är den som fysiskt finns på platsen och som marken 
används till medan den tillåtna markanvändningen är den användning som tillåts på platsen 
i till exempel en detaljplan. Pågående markanvändning kan stämma överens med den tillåtna 
markanvändningen, men det är inte en självklarhet. En reglering med hjälp av 
planbestämmelser i en detaljplan kan möjliggöra för en förändring av markens ändamål och 
därmed användning. Men då den pågående markanvändningen inte behöver förändras så att 
den stämmer överens med detaljplanen, är det inte säkert att den pågående och tillåtna 
markanvändningen stämmer överens med varandra. 

För att kunna tillämpa den planbestämmelse som berörs i studien får inte regleringen ske av 
befintliga förhållanden. Reglering av befintliga förhållanden strider mot villkorets syfte att 
ändringen av markanvändningen i sig är så pass väsentlig att det krävs krav för vissa åtgärder. 
Då förhållandena inte ändras sker inte heller någon väsentlig förändring. När en ny detaljplan 
antas för ett område står det klart att det är någon form av ny reglering som sker, och dess 
tillåtna användning anges i planen. Men i fråga om regleringen innebär en väsentlig ändring 
beror på markens användning innan planläggningen, antingen den pågående eller den tillåtna 
användningen.    
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Vid bedömning av en lagenlig tillämpning av planbestämmelsen måste först markens 
befintliga användning kunna avgöras. Nedan följer några exempel på situationer där en 
bedömning av detta ställs på sin spetts. Samtliga exempel är inspirerade från de detaljplaner 
som samlats in i studien: 

 

 
Figur 8. Väsentlig ändring av markens användning 

Källa: Erica Olson och Ellinor Segerlind 
 
I det första exemplet finns ingen befintlig detaljplan eller byggnation i ett område som ska 
planläggas för bostäder. I detta fall skulle en trolig bedömning vara att den planlagda 
markanvändningen innebär en väsentlig ändring av den befintliga. I andra exemplet skulle 
ett användningssätt från fritidshus till industri rimligtvis bedömas som väsentlig ändring, 
enligt vad som finns angivet i rättspraxis för väsentligen annat ändamål och som rimligtvis 
skulle kunna tillämpas i det här fallet. Det tredje fallet som berör ett fritidshusområde som 
ska planläggas för samma ändamål, skulle troligtvis hamna inom ramen för reglering av 
befintliga förhållanden. Därmed innebär det inte en väsentlig ändring av markens 
användning. Om däremot inte hela planområdet är bebyggt sedan tidigare krävs en 
bedömning om planbestämmelsen kan tillämpas på de markområden som sedan tidigare inte 
är bebyggda. 

I förarbetena lyfts det fram att planbestämmelsens tillämpning har ett naturligt samband med 
exploateringsrätten. Om ett detaljplanelagt område som hittills använts till fritidshusändamål 
får en ökad exploateringsrätt, i likhet med exempel fyra, görs detta troligen för att möjliggöra 
byggnation för permanentboende. Enligt vad som lyfts fram i förarbetet skulle därmed detta 
kunna anses vara en väsentlig ändring. Om det skulle göras en likvärdig bedömning vid 
ökning av exploateringsrätten då ett detaljplanelagt område ska förtätas, med möjlighet att 
bygga fler våningar, är inte lika klart. Ökning av antalet våningar skulle i sig kunna ställa högre 
krav på dimensioneringen av utbyggda anläggningar, däremot kanske inte ändamålet för 
användningen ändras väsentligt. 
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Den mest svårbedömda situationen som studien berört är då området sedan tidigare är 
detaljplanelagt för bostäder men som inte är utbyggda i enlighet med planen. Efter detta 
planläggs sedan hela området eller del av området med en ny detaljplan för ett likvärdigt 
ändamål, såsom i femte exemplet. Vid de här tillfällena blir avgörandet om vad det är för 
markanvändning i området högst osäker. Är markanvändning det som marken faktiskt 
används till, den pågående markanvändningen, eller det ändamål som finns bestämt i den 
tidigare detaljplanen det vill säga den tillåtna markanvändningen? Bedömningen av detta blir 
central, därför om den tidigare markanvändningen bedöms vara bostäder som är den tillåtna 
markanvändningen, kan troligen inte en planbestämmelse med villkor om lov tillämpas i en 
ny detaljplan för bostäder. Om den pågående markanvändningen såsom skogsmark bedöms 
vara markens användning, skulle det troligen bedömas vara väsentlig ändring om området 
planlades för bostäder, och möjligheten för att använda villkor om lov skulle därmed finnas.  

I ett av rättsfallen som finns för planbestämmelsen berörs frågan till viss del. I rättsfallet 
fanns det ett område som var detaljplanelagt för handel men som inte var utbyggt i enlighet 
med ändamålet. Efter att detaljplanen hade antagits infördes ett nybyggnadsförbud, som 
gäller som ett villkor om lov. Den närmsta likheten till detta som vi har sett är då 
planbestämmelse om lov läggs in som ett tillägg, alternativt en ändring, av en detaljplan. När 
bygglov för ateljé nekades ansåg Regeringsrätten att det här var i strid med vad som kan anses 
vara väsentlig ändring och nekandet var därmed felaktigt. I det här fallet hade detta tillägg 
eller ändring inneburit en reglering av befintliga förhållanden. Rättsfallet visar därmed att 
utbyggnation enligt ändamålet för planen inte måste skett, för att det likväl ska räknas som 
markens användning. Det var alltså den tillåtna markanvändningen som bedömdes vara 
markens befintliga användning.  

Att lägga in planbestämmelser av den här karaktären i tillägg eller ändringar av planer ses 
begränsat då rekvisitet på en väsentlig ändring blir svårt att uppfylla. I de lägen då huvudsyftet 
för planen ändras bör istället en helt ny detaljplan tas fram och en sådan större förändring 
skulle kunna innebära en väsentlig ändring av markens användning. I femte exemplet, då den 
gamla detaljplanen tillät bostäder i likhet med den nya, är inte detta lika självklart.  

För ett kunna bedöma vad väsentlig ändring är måste först markens befintliga användning 
kunna säkerställas. Om detta är den pågående eller den tillåtna markanvändningen är inte lika 
klart. Då ett detaljplanelagt område inte är utbyggt i enlighet med sitt ändamål och 
detaljplaneläggs på nytt, ställs denna fråga på sin spets.  
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9 Slutsatser 
Studien visar att planbestämmelsen används i 36 detaljplaner av 1142 som vann laga kraft 
under år 2016, vilket motsvarar tre procent. Sveriges kommuner tillämpar således villkorade 
lov eller startbesked, men inte i så stor omfattning.  

 

Vilka kommuner använder sig av planbestämmelsen och i vilken utsträckning? 

Av Sveriges 290 kommuner använde 25 av dessa villkorade lov eller startbesked, vilket 
motsvarar åtta procent. I dessa kommuner hittades mellan en och fem detaljplaner med 
villkorade lov eller startbesked. Det syns en geografisk spridning bland de kommuner som 
använder planbestämmelsen, med en viss koncentration bland kommuner vid Sveriges 
landsgräns. En frekvent användning syntes även i detaljplaner vid strand- och fjällnära lägen. 

 

I vilka sammanhang används planbestämmelsen? 

Anläggningar för avlopp fanns högst representerade, följt av anläggningar för 
vattenförsörjning och därefter trafik. Kategorin för avlopp inkluderade flera villkor där 
enbart dagvattenanläggning skulle komma till stånd. Vattenförsörjning inkluderade 
dricksvatten såväl som brandvatten och trafik bestod av både gata, gång- och cykelväg samt 
parkering. Energianläggning fanns enbart villkorad i ett fall berörande en luftledning. Villkor 
om att anläggningen ska lösas med en gemensamhetsanläggning upptäcktes i tre detaljplaner, 
men studien har visat att det inte finns något lagstöd för detta i PBL 4 kap. 14 § 1.  

 

Hur tolkas begreppen komma till stånd och väsentlig  ändring i detaljplanerna i 
förhållande till det som anges i PBL, förarbeten och rättspraxis? 

För begreppen komma till stånd och väsentlig ändring fanns inga tydliga definitioner i PBL, 
förarbeten eller rättspraxis. Den vanligaste tillämpningen av begreppet komma till stånd i 
planbestämmelserna var att använda formuleringen som anges i PBL 4 kap. 14 § 1, 
följaktligen komma till stånd. Den näst mest frekventa användningen var tolkningarna anlagts 
och utbyggd eller utförd. Dessa överensstämmer med vad som kan anses rimligt för att uppnå 
syftet med planbestämmelsen som är att en fysisk åtgärd krävs samt att anläggningen ska 
slutföras. Däremot har tolkningar som redovisa, säkerställts och lösts påträffats och dessa ställer 
inga uttalade krav på en fysisk åtgärd vilket är en del av planbestämmens syfte.  

Vid bedömning av väsentlig ändring av markens användning behöver den befintliga 
markanvändningen fastställas, vilket i vissa fall kan vara problematiskt, då det inte finns tydlig 
vägledning om det är den pågående eller tillåtna markanvändningen som ska ligga till grund. 
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Diskussion och förslag på framtida studier 
En stor lärdom från studien har varit komplexiteten kring den juridiska delen av paragrafen. 
Det har funnits flera begrepp och textformuleringar som har berört andra delar i PBL såväl 
som annan lagstiftning. Det här har medfört att det krävts en starkt fördjupad kunskap inom 
den juridiska tolkningen, vilket ställt utmaningar angående hur studien avgränsats för att 
skapa en relevant juridisk grund.  

Vid bedömning av väsentlig ändring har vi påträffat otydligheter vid fastställandet av den 
befintliga markanvändningen. Ett förtydligande behövs om det är den pågående eller den 
tillåtna markanvändningen som gäller vid tillämpning av planbestämmelsen. Det skulle vara 
intressant att ta reda på hur planhandläggarna bedömer att planen innebär en väsentlig 
ändring av markens användning, samt om det vid bygglovshandläggningen prövas vilka 
fastighetsägare som berörs av planbestämmelsen utifrån vad som anges i bygglovsansökan. 
Framtida studier skulle kunna undersöka vad den befintliga markanvändningen anses vara. I 
en sådan studie skulle även ändringar och tillägg av detaljplaner kunna ingå.  

Bedömning om ändring av väsentligen annat ändamål och väsentlig ändring av markens 
användning kan ses som samma sak, har inte framgått helt klart från det som studien har funnit 
i undersökningen. Det här är intressant för att i så fall eventuellt kunna applicera den 
rättspraxis som finns för väsentligen annat ändamål vid tillämpning av PBL 4 kap. 14 § 1.  

I studien uppmärksammades att huvudmannaskap inte enbart syftar på detaljplanens 
huvudman för allmän plats, utan även huvudmannaskapet för verksamhetsområden för 
tillhandahållandet av VA-anläggningar. En framtida studie kan jämföra reglering av VA-
anläggningar med denna planbestämmelse och reglering med hjälp av det som sägs i LAV. 
Undersökningen skulle kunna se på om de olika regleringarna på något sätt kan komplettera 
varandra eller om de strider mot varandra.  

I de fall där det finns intresse om att anläggningen ska lösas i att större sammanhang, skulle 
det vara intressant att undersöka möjligheten till att kombinera planbestämmelsen med 
markreservat eller rättighetsområden. 

En annan aspekt som vi vill belysa är planbestämmelsens huvudsakliga syfte, vilket är att få 
en anläggning att komma till stånd. Det hade varit intressant att se hur uppföljningen av 
planbestämmelsens tillämpning ser ut. Vem på kommunen är det som undersöker om 
utbyggnad skett innan beviljande av lov eller startbesked ges? Om uttrycket komma till stånd 
tolkas olika av fastighetsägare och kommunen samt om det finns en konflikt däremellan, 
skulle också vara intressant att undersöka. 

Det har varit intressant att se hur paragrafen i sin helhet utvecklats med tiden. Anledning till 
detta skulle kunna vara den samhällsutveckling som sker parallellt men det kan också bero 
på att paragrafen ansetts vara otydlig eller vagt formulerad. Det var även intressant att det i 
många fall enbart var dagvattenhanteringen som villkorades. Dagvatten är ett komplext 
område när det gäller regleringen och att denna planbestämmelse kan användas för att lösa 
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frågor av sådan art är spännande. En villkorad dagvattenlösning skulle säkert kunna användas 
i fler fall, förutsatt att regleringen även stämmer överens med andra lagar. 

Vid undersökningen av plankartorna noterades att det i endast ett fåtal fall fanns hänvisningar 
till vilken lagparagraf som planbestämmelsen hade stöd i. För att enkelt hitta med vilket 
lagstöd som ett villkorat lov eller startbesked använts hade det underlättat om detta hade 
angivits på plankartan. Boverkets rekommendation om att ange lagrum tillsammans med 
planbestämmelserna tillämpas därmed inte så frekvent.  

Om djupare kvantitativa analyser hade använts i studien kanske ett annat resultat hade 
framkommit än vad som framgick med den kvantitativa analysen. Eftersom 
planbestämmelsen inte används i någon större utsträckning väcks funderingar varför inte 
detta görs och även här hade den kvalitativa metoden kunna bidragit. Det kan bero på 
svårigheter hur den ska tillämpas eller så går den inte att använda i sådana sammanhang som 
detaljplanerna i studien berört. Då utgångspunkt finns för att använda planbestämmelsen är 
frågan om och i så fall hur den kan göras mer attraktiv för kommunen att nyttja. En möjlighet 
skulle kunna vara att öppna upp paragrafen för fler kategorier av anläggningar som det finns 
behov av i sammanhållen bebyggelse såsom parker och grönområden. 

Studien visar att vid tillämpning av planbestämmelsen villkor för lov eller startbesked berörs en 
vid bredd av frågor. Vid korrekt tillämpning av PBL 4 kap. 14 § 1 kan denna fungera som ett 
led i att säkerställa markens lämplighet för sitt ändamål genom att nödvändiga anläggningar 
villkoras. På så sätt fungerar också planbestämmelsen som en del i säkerställandet av 
detaljplanens genomförande i sin helhet, när kommunen inte står som huvudman för 
anläggningen.  
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